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(ค) 

คําปรารภ 

 

ในโอกาสสําคัญที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดบริหาร
จัดการศึกษาซึ่งเปนการพัฒนาสติปญญาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถมา เปนเวลานานถึง 
๓๕ ป  ในวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๖๕) ตามพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงสถาปนาสถาบันแหงนี้  อีกทั้ง
ในป ๒๕๖๕ นี้  มหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหมีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง 
“พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค  New Normal” ในวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน 
๒๕๖๕ จึงเปนสิ่งที่ตองอนุโมทนา และแสดงความชื่นชมยินดียิ่ง เปนเบื้องตน 

การบริหารจัดการศึกษา ในลักษณะการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาเขตแพร ที่ผานมา
นั้น ทําใหทราบชัดเจนวา กวาจะดําเนินการบริหารจัดการศึกษา มาถึง ๓๕ ปนั้น ตองอาศัย
ความสมัครสมานสามัคคี รวมแรงรวมใจ อีกทั้งสติปญญาและกําลังทรัพยมา อยางมากมาย
มหาศาล และตอเนื่องจนเปนผลสําเร็จอยางมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของผูที่เกี่ยวของมากมาย 
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ที่มีความพรอมเพรียงและเพียรพยายามที่จะรวมกันจรรโลงสงเสริม
การศึกษา ที่บูรณาการวิชาการกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม ในสวนภูมิภาค อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับ
คณะสงฆ สวนราชการ สถานศึกษา และชุมชน ในพื้นที่ในจังหวัดแพร และหนวยงานตาง ๆ 
เปนอยางดียิ่ง เมื่อมีความพรอมเพรียงกัน จัดใหมีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติดวยแลว 
ยอมแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งและพัฒนาการ ของวิทยาเขตแพร ชัดเจน อยางเปนรูปธรรม 

ในโอกาสอันเปนวาระที่สําคัญนี้ ขออนุโมทนา ตอผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต 
และผูเกี่ยวของ ที่ไดรวมกันสรรคสรางสิ่งที่ดีงาม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติ และขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ไดโปรดอภิบาลและประทานพร ใหทุกทาน เจริญรุงเรืองไพบูลย
ในจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พรอมทั้งปฏิภาณ ธรรมสารธนาสารสมบัติ โดยทั่ว
กัน เทอญฯ 

 

 
(สมเด็จพระมหาธีราจารย)   

กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวหิาร 

ประธานสภาวทิยาเขตแพร 



(ง) 

 

คํากลาวตอนรับ 
 พระราชเขมากร,รศ.ดร. 

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร  

 
ขอประทานกราบเรียน เจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย กรรมการมหาเถรสมาคม 

ประธานสภาวิทยาเขตแพร ที่เคารพอยางสูง  

กราบเรียน พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่  นักวิจัยและนิสิต 
ฝายบรรพชิตทุกรูป 

เจริญพร ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย เจาหนาที่ นักวิจัยและนิสิตฝายคฤหัสถทุกทาน 

กระผม/อาตมภาพ  ในนาม ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และนิสิตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ขอถวายการตอนรับ
และตอนรับทุกทานดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง 

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน      
ยุค New Normal ดังมี วัตถุประสงคดังที่ทราบแลวนั้น คือเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสูสาธารณะดวยการตีพิมพผลงานทางวิชาการดานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน เพื่อเปนเวทีสาธารณะเสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวของของอาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผานบทความวิจัย
และบทความทางวิชาการ อันจะเปนบรรยายกาศใหกระตุนและพัฒนาทักษะทางวิชาการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปอยางเหมาะสมภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผานชองทางไลนเปนสวนใหญมากกวาทางออนไซส 

การจัดงานครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตองขออนุโมทนาขอบคุณทุกฝายที่ไดมีสวน
สําคัญในการสนับสนุนสงเสริมและขับเคลื่อนในเชิงเอกสารและกิจกรรมทั้งหลายใหเปนที่
ปรากฏแกสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม ในโอกาสพิเศษนี้ จึงขออนุญาตกลาวตอนรับและ
ขอบคุณในน้ําใจไมตรี ความเสียสละและความสมัครสมานสามัคคีของชาวมหาจุฬาฯและภาคี
เครือขายและสาธุชนทุกทาน หากมีขอบกพรองประการใด ตองขอประทานอภัยมา ณ ที่นี้ หวัง



(จ) 

เปนอยางยิ่งวาทุกทานจะไดรับประโยชนจากการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” เพื่อไปบูรณาการกับ
การปฏิบัติหนาที่ของตน ๆ ใหมีความเขมแข็งดานวิชาการและดานอื่น ๆ ในปจจุบันและอนาคต
สืบไป จึงขอถวายการตอนรับและยินดีตอนรับทุกทานมา ณ โอกาสนี้ครับ 

 
ดวยความนับถือและเจริญพร 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 

 

คํากลาวตอนรับ 
นายสมหวัง พวงบางโพ 

ผูวาราชการจังหวัดแพร 
 

 
 

ขอประทานกราบนมัสการ เจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย กรรมการมหาเถร
สมาคม ประธานสภาวิทยาเขตแพร ที่เคารพอยางสูง  

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย ดร.อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักวิจัยและนิสิต 
ฝายบรรพชิตทุกรูป  

เรียนผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย เจาหนาที่ นักวิจัยและนิสิตฝายคฤหัสถทุกทาน 

 กระผม นายสมหวัง พวงบางโพ ในนามหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร ขอถวายการตอนรับและ
ตอนรับทุกทานดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง 

 ในการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค 
New Normal ไดจัดกิจกรรมที่เปนการระดมบุคลากร โดยเฉพาะการศึกษาทั้งคณะสงฆและ
คฤหัสถไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดองคความรู ทักษะและประสบการณที่
หลากหลาย โดยมี ผูบริหาร อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั่ว
ประเทศ นับไดวาเปนความภาคภูมิใจรวมกันทุกฝาย แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองทางดาน
การศึกษาและพระพุทธศาสนาที่บูรณาการรวมกัน ภายใตชื่อโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” ตามที่ทราบ
แลวนั้น 

 กระผมในนามสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชนและ
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพรทุกคน  ขอถวายการตอนรับและตอนรับทุกทานดวยความยินดี
เปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสพิเศษและสําคัญนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร เปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานวิชาการ
และดานอื่น ๆ ดวยความประทับใจแกทุกฝาย และหวังใจแปนอยางยิ่งวา ทานจะไดมีโอกาสมา



(ช) 

เยือนจังหวัดแพรอีกในครั้งตอ ๆ ไป ไมวาจะเปนมิติทางดานพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การทองเที่ยวหรือแมแตการศึกษาก็ตาม จึงขอถวายการตอนรับและยินดีตอนรับทุกทานดวย
ความเต็มใจอยางยิ่งครับ   
 

กราบนมัสการและขอขอบคุณครบั 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ซ) 

 

คํากลาวถวายรายงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคม 

อยางยั่งยืนยุค New Normal” ในวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕     
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

 
 

ขอประทานกราบเรียน เจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสภาวิทยาเขตแพร ที่เคารพอยางสูง 

เกลาฯ พระราชเขมากร,รศ.ดร.เจาคณะจังหวัดแพร และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ในนามผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต และผู
มีเกียรติทุกทานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่พรอมเพรียงกันจัดพิธีเปดงานผานระดับ
ออนไลนอยู  ณ ขณะนี้  รู สึ กซาบซึ้ งยินดีและกราบขอบพระคุณเจ าประคุณสมเด็จ 
พระมหาธีราจารยเปนอยางยิ่ง ที่ไดโปรดเมตตาเปนองคประธานในพิธีเปดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค 
New Normal” ในวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันนี้ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดบริหารจัดการศึกษา
เปนไป ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรง
สถาปนาสถาบันแหงนี้ อีกทั้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ครอบคลุมพันธกิจ ทั้ง ๔ ดาน คือ ๑.การผลิตบัณฑิต ๒.การวิจัยและ
พัฒนา ๓.การบริการวิชาการแกสังคม และ๔.การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สําหรับในป 
๒๕๖๕ นี้ ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง     
“ พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เพื่อใหเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต ทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ ตลอดถึงนักวิชาการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 ๑.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะดวยการตีพิมพทาง
วิชาการดานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
 ๒.เพื่อเปนเวทีสาธารณะเสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นที่ เกี่ยวกับวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 



(ฌ) 

 ๓.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวของของอาจารย 
นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผานบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ 

 สําหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้ ยังอยูในชวงสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมโดยผานระบบออน
ไซสบางสวนและออนไลนตามความเหมาะสม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน ๕๐๐ รูป/
คน ทั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนและทุกฝายดวยดี ทําใหจัดงานบรรลุวัตถุประสงค
และดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว เกลาฯของกราบอาราธนาเจาประคุณสมเด็จพระมหาธีรา
จารย กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสภาวิทยาเขตแพร ไดโปรดเมตตาเปนประธานกลาว
เปดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยาง
ยั่งยืนยุค New Normal” และใหโอวาทเพื่อเปนสิริมงคลสืบไป 
 

ขอประทานกราบเรียนดวยความเคารพอยางสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ญ) 

 

บทบรรณาธกิาร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Conference Proceedings มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดจัดพิมพขึ้นเนื่องในโอกาสที่วิทยาเขตแพรไดจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II เรื่อง“พุทธนวัตกรรม
กับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal”“Buddhist Innovation and Sustainable 
Social Development in New Normal” วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร เพื่อสงเสริมทักษะทางวิชาการ และเผยแพร
ผลงานอันเปนประโยชนตอการนํา ไปพัฒนาองคความรูหรือประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II เรื่อง 
“พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” ฉบับนี้ มีนักวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก ไดสงบทความมาเปนจํานวนมาก บรรณาธิการไดมีการคัดเลือกบทความ
และไดสงใหผูทรงคุณวุฒิทําการกลั่นกรอง ตรวจสอบเพื่อความถูกตองทุกบทความซึ่งในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Conference Proceedings ฉบับนี้มีบทความที่ผานการ 
คัดสรรคและใหตีพิมพในวารสารจํานวน ๕๗ บทความ เพื่อเปนการเผยแผองคความรูใหแก
สังคมตอไป  

คุณคาดานวิชาการในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Conference 
Proceedings ฉบับนี้จะมีประโยชนสําหรับผูสนใจศึกษาคนควา นําไปใชอางอิงในงานวิจัยและ
งานวิชาการ ในนามของกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงเจาของบทความ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ 
คณะกรรมการฝายจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Conference Proceedings 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุก
ทานที่ไดทํางานดวยความทุมเท เสียสละ ทั้งกําลังกายและกําลังใจรวมกันจนสามารถจัดพิมพ
รายงานฉบับนี้ สําเร็จดวยความเรียบรอยเปนอยางดียิ่ง 
  

 
 

พระราชเขมากร,รศ.ดร. 
หัวหนากองบรรณาธิการ 

 
 



(ฎ) 

 
 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 

หัวขอ “พุทธนวัตกรรมกบัการพฒันาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 

“Buddhist Innovation and Sustainable Social 

Development in New Normal” 

วันที่ ๓ - ๔ เดอืนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
............................................. 

วันศุกรท่ี ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
๐๘.๐๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

-อาจารย นิสิต วิทยากร และเจาหนาทีล่งทะเบียนเขารวม
กิจกรรม 

หอประชุมนวมินท
ราชูทิศโกศยันคร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั วิทยาเขต
แพร 

๐๙.๐๐ - 
๐๙.๓๐ น. 

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร  
- จุดธูปเทียน และกลาวนําบูชาพระรัตนตรัย  
- ใหโอวาท และเปดกจิกรรม 

๐๙.๓๐ - 
๑๑.๓๐ น. 

การสมัมนาบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดฝีายกจิการทั่วไป ผูอํานวยการหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรือ่ง 
“นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง” 

๑๑.๓๐ - 
๑๒.๓๐ น. 

พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 



(ฏ) 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
๑๒.๓๐ - 
๑๔.๓๐ น. 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะผูนําดานพุทธนวัตกรรมการ
บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

หอประชุมนวมินท
ราชูทิศโกศยันคร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั วิทยาเขต
แพร 

๑๔.๓๐ - 
๑๕.๐๐ น. 

พักฉันน้ําปานะ/รับอาหารวาง 

๑๕.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. 

เปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สรุปองคความรูรวมกัน 

๑๖.๓๐ – 
๑๗.๐๐ น. 

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร  
มอบของที่ระลึกแกวิทยากร ถายภาพหมูรวมกัน 
และกลาวปดกิจกรรม 

 
วันเสารที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
๐๘.๐๐ – 
๐๘.๓๐ น. 

- ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ผูรวมประชุมวิชาการลงทะเบียน 
และรับเอกสาร ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร 

หอประชุมนวมินท
ราชูทิศโกศยันคร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั  
วิทยาเขตแพร 

 
และ 

ระบบออนไลน 
ผานโปรแกรม 

Zoom Meeting 
ID 5895154875 

 
 

๐๘.๓๐ –  
๐๙.๐๐ น. 

- ผูวาราชการจังหวัดแพร เปนประธานถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ 

- พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร 
ถวายสักการะรูปเหมือนหลวงปูพระมหาโพธิวงศาจารย 
อดีตประธานสภาฯ/อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตแพรและ
เปดนิทรรศการทางวิชาการ 
- รับชมวีดีทัศน แนะนํามหาวิทยาลัย   
  ชมการแสดงฟอนรํา ชุดพระไตรรัตนประทานพร 

 
๐๙.๐๐ – 
๐๙.๓๐ น. 

- พิธีเปดการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
หัวขอ “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค 
New Normal” 

- เจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย กรรมการมหาเถร
สมาคม, ประธานสภาวิทยาเขตแพร กลาวนําบูชาพระ
รัตนตรัย 



(ฐ) 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
 
๐๙.๐๐ – 
๐๙.๓๐ น. 

- พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร 
กลาวถวายรายงาน 

- เจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย กรรมการมหาเถร
สมาคม, ประธานสภาวิทยาเขตแพร กลาวเปดโครงการ 
และใหโอวาทแกผูเขาโครงการ  

- พระร าชเขมากร , รศ .ด ร .  เ จ าคณะจั งหวั ดแพร , 
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร กลาวตอนรับผูเขารวม
โครงการ 

- นายสมหวัง พวงบางโพ ผูวาราชการจังหวัดแพร กลาว
ตอนรับผูเขารวมโครงการ 

หอประชุมนวมินท
ราชูทิศโกศยันคร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั  
วิทยาเขตแพร 

 
และ 

ระบบออนไลน 
ผานโปรแกรม 

Zoom Meeting 
ID 5895154875 

 
 

๐๙.๓๐ – 
๑๑.๐๐ น. 

- พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถานํา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๒ เรื่อง “พุทธ
นวัตกรรมกับการพัฒนาสั งคมอยางยั่ งยืนยุค New 
Normal” 

๑๑.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น. 

- พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร 
 
 

๑๓.๐๐ – 
๑๕.๐๐ น. 

- พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมสรางสรรค” 

ระบบออนไลน 
ผานโปรแกรม 

Zoom Meeting 
ID 5895154875 

และออนไซส 
๑๕.๐๐ – 
๑๗.๐๐ น. 

- การนําเสนอผลงานบทความทางวิชาการ งานวิจัย
ระดับชาต ิ

- การนําเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย 

ระบบออนไลน 
ผานโปรแกรม 

Zoom Meeting 
ID 8927995547 

และ  
ID 4250764933 

 
 
 



(ฑ) 

 

สถาบันที่สงผลงานเขารวมเสนอผลงาน 
 

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

๕. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๖. วิทยาลัยเซนตหลุยส 

๗. วิทยาลัยชุมชนนาน 

๘.วิทยาลัยชุมชนแพร 

๙. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๑๐. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

๑๑. โรงเรียนบวรวิชาลัย 

 



สารบัญ 

เรื่อง หนา 
 
 

การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตแพร : 

 

A MOTIVATED OF PRACTICE MEDITATION TO HAPPINESS OF 
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY  
PHRAE CAMPUS’STUDENTS. 

 
 

1 
พระมหาสทิธิชัย ชยสิทฺธิ, อภิชา สุขจีน, พระอนุสรณ กิตฺติวณฺโณ :  
Phramaha Sittichai Jayasiddhi, Aphicha Sukjeen,  
Phra Anusorn Kittiwanno  

 

  

ผลการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานตอทักษะศตวรรษที่ 21  
ของนักศึกษาพยาบาล : 

 

PROJECT-BASED LEARNING RESULTS OF NURSING  
STUDENTS ON 21ST CENTURY SKILLS. 

 
13 

กุลพิชฌาย เวชรัชตพิมล, ละเอียด แจมจันทร :  
Kulpicha Vetcharatpimon, Laiad Jamjan  

 

  

การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอีสปเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนในกลุมเครือขายชะอวด 3 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 : 

 

THE ARRANGEMENT OF LEARNING EXPERIENCE USING AESOP'S FABLES 
TO ENHANCE THE MORAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE 
KINDERGARTEN CHILDREN IN THE 2ND YEAR OF THE SCHOOLS IN THE 
CHA-UAT NETWORK 3 UNDER THE OFFICE OF NAKHON SI THAMMARAT 
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3. 

 

 
 
 

27 

ณัฐกานต พูลนวล, เฉลิมชัย มนูเสวต, ประภาศ ปานเจี้ยง :  
Nattakarn Pooiuon, Chalermchai Manoosawet, Praphat Panjieng 

 

  
 
 



(ณ) 

 

เรื่อง หนา 
 

กระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและแนวทาง 
การสงเสรมิการเรยีนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษากลุมอาชีพหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) : 

 

CREATIVE INNOVATION PROCESS BY LOCAL WISDOM-BASED LEARNING 
SUPPORT TO CREATE INNOVATION : CASE STUDY OF AN OTOP 
OCCUPATION GROUP. 

 
 

39 
ทวิชากร ขุนภักดี, ฐาศุกร จันประเสริฐ :  
Thawichakon Khunpakdee, Thasuk Junprasert 

 

  

เจตคติและความสามารถในการอานคิดวิเคราะหภาษาไทยโดยใชเทคนิค SQ4R 
รวมกับแบบฝกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 : 

 

THE ATTITUDE AND THE ABILITY TO READ AND THINK CRITICALLY IN 
THAI USING SQ4R TECHNIQUE AND SKILL PRACTICE FORM OF GRADE 5 
STUDENTS. 

 
 

60 
วรพร นุชสมบูรณ, เก็ตถวา บุญปราการ, จุฑารัตน คชรัตน :  
Varaporn Nutsomboon, Kettawa Boonprakarn, Jutarat Kotcharat  

 

  

การพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 
รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนผังปาลม 3 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล : 

 

THE DEVELOPMENT OF THE SKILL INSTRUCTIONAL PACKAGE ON 
SPELLING SECTION BASED ON COOPERATIVE LEARNING TGT 
TECHNIQUE OF PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS,PHANGPALM 3 SCHOOL, 
SATUN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE. 

 
 

 
76 

สกีนะ เสมอภพ, ประภาศ ปานเจี้ยง, สุดาพร ทองสวัสดิ์ : 
Sakenah Samerpop,  Praphat Panjieng, Sudaporn Thongsawat 

 

  

กระบวนการสรางชมุชนสัมพันธวิถีพุทธ :  
BUDDHIST COMMUNITY BUILDING PROCESS. 93 
นวัชโรจน อินเต็ม : Nawataroj Intem  
 

 
 



(ด) 

เรื่อง หนา 
 

กลวิธีการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต 
วิทยาลัยสงฆเชียงรายโดยใชสื่อดิจิทัล : 

 

STRATEGIES FOR DEVELOPING ENGLISH LISTENING SKILLS FOR  
STUDENTS OF CHIANG RAI BUDDHIST COLLEGE BY USING DIGITAL 
MEDIA. 

 

 
102 

ภัทราวรรณ กวาวสาม, พระถิรวุฒิ โชติปฺโญ (กาวิราวรรณ) :  
Patalawan Gawsam, Phra Thirawut Chotipanyo (Kawirawan)  

 

  

วิเคราะหการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา :  
AN ANALYTICAL OF ENLIGHTENMENT FOR BEING SOTÃPANNA                   
IN BUDDHIST SCRIPTURES.  

 
115 

พระครปูระทีปธรีวัฒน (แสวง งามดี) : 
Phrakhru Prathipthirawat (Sawaaeng Ngamdee)  

 

  

ศึกษาพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท :  
STUDY OF BUDDHIST METHOD FOR PREVENTING MICCÃSANKAPPA   
IN THARAVÃDA.  

 
125 

พระครูวิรุฬหปญญารัต (สมบูรณ บัวเฟอง) : 
Phrakhru Wirunpanyarat (Somboon Buafueang) 

 

  

ศึกษาวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิต 
วิถีใหม : กรณีศึกษาชุมชนวัดวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก : 

 

AN ANALITICAL OF THE IMPLEMENTATION BUDDHIST ACTIVITIES  
OF BUDDHIST IN THE NEW NORMAL: A CASE STUDY OF WONG KLONG 
COMMUNITY, PHROM PHIRAM DISTRIC, PHITSANULOK PROVINCE. 

 
 
137 

พระพิทกัษพล เตชพโล (คลายวรรณ) : Phra Pitakpon Tejabalo (Klaiwan)   
  

ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม : กรณีศึกษา 
วัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก : 

 

STUDY THE PRACTICE OF BUDDHIST MONKS IN THE NEW NORMAL :  
A CASE STUDY THA MUEN RAM TEMPLE, WANG THONG DISTRIC, 
PHITSANULOK PROVINCE. 

 
 

148 
พระครมูานัสวรดิตถ (มณู ใจทน) : Phrakhru Manatworadit (Manu Chaithon)  



(ต) 

 

เรื่อง หนา 
 

การถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใชทุนทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร : 

 

THE LESSON LEARNED ON DEVELOPING THE QUALITY OF LIFE BY USING 
CULTURAL CAPITAL OF PHRA LUANG SUBDISTRICT,  
SUNG MEN DISTRICT, PHRAE PROVINCE. 

 
 

160 
มนัส จันทรพวง, วิยะณี ดังกอง, ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง, จุฬาภรณ ดวงตาดํา,  
จอมขวัญ เวียงเงิน, นุชนาฏ ชาวปลายนา : Manus Chanpoung,  
Wiyanee Dongkong, Parichat Koonkleang, Chulaporn Duangtadum, 
Jomkwan Wiangngern, Nutchhanrd Chawprayna  

 

  

ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะ  
และทักษะการใชชีวิต : 

 

THE STUDY ON THE EFFICIENCY OF THE TEXTBOOK ON THE ARTS AND 
SKILLS FOR SELF-DEVELOPMENT SUBJECT OF PHRAE COMMUNITY 
COLLEGE. 

 
 

175 
นุชนาฏ ชาวปลายนา  : Nutchanard Chawprayna  
  

การพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสักในชุมชนตําบลพระหลวงจังหวัดแพร :  
PRODUCT DEVELOPMENT FROM TEAK WASTE OF PHRA LUANG 
SUBDISTRICT COMMUNITY, PHRAE PROVINCE. 

 
185 

นุชสิริ ภาคยุทธ, ศุภลักษณ มูดยะ, รัตติกาล สังขประเสริฐ : 
Nuchsiri Parkyuth, Supaluk Mudya, Rattikan Sangprasert 

 

  

ศึกษาการบริหารงานกิจการคณะสงฆดานสาธารณสงเคราะห 
ของ พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) : 

 

TO STUDY THE ADMINISTRATION OF SANGHA AFFAIRS IN THE FIELD OF 
PUBLIC WELFARE PHRARAJ BODHIWORAKUN (PAYAP THITAPUNY).  

 
195 

พระครสูิรเิจติยบรรพต (จําปา), เทพประวิณ จันทรแรง : 
Phrakhru Sirichetiyabanphot (Champa), Thepprawin Chanraeng 

 

 
 
 



(ถ) 

เรื่อง หนา 
 

การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค ภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน ตําบลทุงแลง อําเภอลอง 
จังหวัดแพร : 

 

CREATING VALUE ADDED PRODUCTS FROM AGRICULTURAL PRODUCTS 
ACCORDING TO THE CONCEPT OF CREATIVE ECONOMY UNDER THE 
PARTICIPATION OF COMMUNITY MEMBERS THUNG LAENG 
SUBDISTRICT, LONG DISTRICT, PHRAE PROVINCE.  

 
 
 

212 
ชัยวัฒน สมศรี, วิยะณี ดังกอง, กรรณิการ เศวตปวิช, จุฬาภรณ ดวงตาดํา : 
Chaiwat Somsri, Wiyanee Dangkong, Kanniga Sawetpawit,  
Chulaporn Duangtadum 

 

  

ศึกษาวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําในวรรณกรรมสามกกในทางพระพุทธศาสนา :   
AN ANALYTICAL STUDY OF LEADERSHIP OF THE LEADERS IN THE 
ROMANCE LITERATURE OF THREE KINGDOMS IN BUDDHISM. 

 
228 

กริชชัย ธรรมสอน, พระมหาพงษประภากรณ วิสุทธิญาณเมธี : 
Krichchai Thumasorn, Phramaha Phongprabhakorn Visuddhimedhi  

 

  

นิราศหนองคายกับการลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตก  
และสงครามปราบฮอ : 

 

NIRAT NONG KHAI IN ACCORDANCE WITH COLONIZATION OF WESTERN 
POWERFUL COUNTRIES AND WARS OF HO’S MEMORIAL VICTORY.  

 

242 
วัฒนา มุลเมืองแสน : Wattana Moulmuangsaen   
  

การศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสา : กรณีศึกษาสถานปฏิบัติธรรม 
สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน : 

 

A STUDY OF THE VOLUNTEER DEVELOPMENT PROCESS : A CASE STUDY 
OF SUAN BUDDHADHAMMA OF BUDDHIST MEDITATION CENTER IN 
LAMPHUN PROVINCE.  

 
 

266 
ชมภูนุช ตะชุมภู, ไพรินทร ณ วันนา, พระครูสริิสุตานุยุต :  
Chompoonuch Tachumpoo, Phairin Na Wanna, Phrakhrusirisutanuyut  

 

 
 



(ท) 

 

เรื่อง หนา 
 

การประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัย
การอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม : 

 

THE APPLICATION OF THE TRISIKKHA PRINCIPLES IN THE DEVELOPMENT 
OF TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES FANG VOCATIONAL COLLEGE, 
FANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE.  

 
 

283 
มณีกานต สุพงษ : Maneekarn Supong   
  

แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร :  

 

GUIDELINES FOR PARTICIPATORY PUBLIC POLICY DMINISTRATION AT 
THE LOCAL LEVEL OF MAE KHAM MEE MUNICIPALITY, MUANG PHRAE 
DISTRICT, PHRAE PROVINCE. 

 
 

299 
สมจิต ขอนวงค, ธนนันท คุมถิ่นแกว :  
Somjit khonwong, Thananan Kumthinkaew 

 

  

การจัดการเรยีนรูประวัติศาสตรในยุคศตวรรษที่ 21 บนหลักการพื้นฐานแนวคิด 
“ผูเรียนเปนสําคัญ” : 

 

MANAGEMENT OF HISTORY LEARNING IN THE 21ST CENTURY BASED 
ON CONCEPTUAL PRINCIPLES “STUDENTS ARE IMPORTANT”.  

 
315 

พระครูใบฎีกาธนู ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ) :  
PhraKhrubidika Thanoo Thanawatthano (Niamwong)  

 

  

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต 
ไอนสไตน และหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท :  

 

A COMPARATIVE STUDY OF THE PARADIGM RELATED TO THE 
RELATIVITY THEORY OF ALBERT EINESTEINE AND THE PRINCIPLE OF 
THE DEPENDENT ORIGINATION IN THERAVADA BUDDHSM. 

 
 

331 
สมเดช นามเกตุ, พระครูพิศาลสารบัณฑิต, พระครูจริธรรมธชั,  
อภินันท จันตะน,ี บุญสง สินธุนอก :  
Somdat Namket, Phrakrupisalsarabandit, Phrakrujiradhammadat, 
Abhinant Chantanee , Boonsong Sinthunok  

 

  



(ธ) 

เรื่อง หนา 
 

การถอดรหัสคําวา“โพชฌงค 7” ตามหลักการมหาสติปฏฐานสูตร :  
DECODING THE WORDS “BOJJHANGA VII” ACCORDING TO THE 
PRINCIPLE OF THE MAHÃSATIPATTHÃNASUTTA.  

 
347 

สรญัญา โชติรัตน, อลิษา อินจันทร, วิลาสีนี บุญธรรม, วัชรี เลขะวิพัฒน 
ประไพพรรณ กิ้วเกษม, พระครูสงัฆรักษบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ (บุญเสรมิ ศรีทา) : 
Saranyar Chotirat, Alisa Injan, Wilasinee Buntham,  
Watcharee Lekawipat, Praphaiphan Kewkasem, 
PhrakrusanggarakBoonserm Kittiwanno (Boonserm Sritha) 

 

  

การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 :  

 

A DEVELOPMENT OF THE THAI LANGUAGE SUPPLEMENTARY SKILL 
DRILLS ON TYPE AND FUNCTION OF WORDS FOR MATHAYOMSUKSA 1. 

 
368 

วิราพร มาสกลาง : Wiraporn Masklang  
  

ศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  
ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา : 

 

STUDY SAMMA DITTHI AND EDUCATION DEVELOPMENTPHRA 
PARIYATIT DHARMA DEPARTMENT OF GENERAL EDUCATION OF 
SAPPANYUWITTAYA SCHOOL.  

 
384 

พระยอด คมฺภีโร (เสมอดี), วิโรจน วิชัย, พระบุญทรง ปฺุธโร : 
Phra Yod Cumpero (Samerdee), Viort Vichai,  
Phraboonsong Punyatharo 

 

  

เขาใจ เขาถึง พัฒนา ศาสตรพระราชาสูการบริหารงานตํารวจ :  
UNDERSTANDING ACCESSIBILITY AND DEVELOPMENT THE KING’S 
PHILOSOPHY TO POLICE ADMINISTRATION.  

 
404 

อังกูร ทวีเกตุ : AngKoon Taveegate   
  

 
 
 
 



(น) 

 

เรื่อง หนา 
 

การมีสวนรวมของนิสิตตอการถายทอดองคความรูสัมมาชพีแกเยาวชน  
และผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร : 

 

THE PARTICIPATION OF THE STUDENTS TO THE TRANSMISSION OF 
KNOWLEDGE OF LIVELIHOOD TO THE YOUTH AND ELDERLY IN BAN 
WANGPUNG, PHRAE PROVINCE.  

 
 

420 
อรอนงค วูวงศ : Onanong Woowong   
  

หลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียนสายอาชีพทางออกของการศึกษาไทย 
ที่ไมสูญเปลา :  

 

VOCATIONAL CLASSROOM COMPETENCY BASE COURSE THE 
SOLUTIONOF THAI EDUCATION THAT IS NOT WASTED. 

 
433 

ประไพวรรณ ละอินทร : Prapaiwan La-in  
  

การจัดการเรยีนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น : 

 

LEARNING MANAGEMENT FOR SOCIAL STUDIES, RELIGION AND 
CULTURE SUBJECT GROUPS AND THE DEVELOPMENT  
OF LOCAL CURRICULA.  

 

 
450 

พระสมพงษ ณฏฐิโก (เฒาเงา) :  Phra Sompong Natthiko (Thaongao)   
  

พุทธวิธีการสอน : การสอนที่เปลี่ยนไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลง :   
BUDDHIST TEACHING METHODS : CHANGING TEACHING WITH  
A CHANGING WORLD. 

 

469 
พระพิทกัษ อริยปุตโฺต (บุญทอง) : Phra Pituk Ariyaputto (boonthong)  
  

สัมมาทิฐเิหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต :  
RIGHT VIEW BRINGS PEACE OF LIFE AND SOCIETY IN THE PRESENT  
AND FUTURE WORLD.  

 

486 
เจริญ มณีจกัร, พระครรูัตนสุตาภรณ, พระครพพูิธิจารุธรรม :  
Charoen Maneekak, Phrakhru Ratanasutaporn,  
Phrakru Phiphitcharutham 

 

 



(บ) 

เรื่อง หนา 
 

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล :   
EDUCATIONAL DISPARITIES IN ACCESS TO DIGITAL TECHNOLOGY. 500 
สุรชัย แกวคูณ, ชวาล ศิริวัฒน, พระมหาตุย ขนฺติธมฺโม (คําหนอ), ศักดิ์ดา งานหมั่น : 
Surachai Kaewkoon, Chaval Siriwat, PhraMahaTui Khantithammo 
(Kham Nua), Sakda Nganman 

 

  

มโนทัศนเกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา :  
CONCEPTS OF LANGUAGE AND LANGUAGE DIVERSITY.  516 
เอกลักษณ คงทิพย, พระมหาจินดา ถิรเมธี :  
Akekalak Kongthip, Phranaha Jinda Thiramethi 

 

  

พุทธธรรมกับการบริหารบานเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล :   
BUDDHADHAMMA AND GOOD GOVERNANCE IN THE DIGITAL AGE. 527 
ดําเนิน หมายดี, วิไลวรรณ หมายดี : Dumnern Maidee, Wilaiwan Maidee  
  

การจัดการเรยีนรูวิชาสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐาน สําหรับหองเรียน
แบบไฮบริด : 

 

THE PHENOMENON-BASED LEARNING APPROACH OF SOCIAL STUDY 
FOR HYBRID CLASSROOM.  

 

539 
เชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ, พระครอูุทัยสุตกิจ, สุวิชัย อินทกุล, สันติศักดิ์ กองสุทธิ์ใจ : 
Chaowarit Jongkatkorn, Prakruuthaisuttakit, Suvichai Intakul,  
Santisak Kongsutchai 

 

  

สติ : พุทธธรรมแหงการตื่นรูเพื่อการครองตนในยุคดิจิทัล :   
MINDFULNESS : BUDDHIST PRINCIPLES OF AWAKENING  
FOR SELF GOVERNANCE IN THE DIGITAL AGE. 

 

554 
พระอธิการศักดิธัช สํวโร, พระราชเขมากร, พระครูสนุทรธรรมนิทัศน : 
Phraathikarn Sakdithat Saṃvaro, Phra Rajakhemakorn,  
Phrakhru Soontrondhammanitus 

 

  

ศึกษาความเชื่อและการบูชาพระสิวลีของชาวพุทธในสังคมไทย :  
STUDY THE BELIEF AND WORSHIP OF PHRA SIWALEE OF BUDDHISTS  
IN THAI SOCIETY.  

 

565 
พระชัยธัช อคฺควโร (กันจู) : Phra Chaithat Ākawaro (Kanju)   



(ป) 

 

เรื่อง หนา 
 

การศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของปฐมสังคีติกถาที่มีตอการเทศนแจง 3 ธรรมาสน 
ในสังคมไทย :  

 

AN ANALYTICAL STUDY OF THE INFLUENCE OF THE INTRODUCTORY 
SPEECH ON THE PREACHING OF THE 3 DHARMAS IN THAI SOCIETY. 

 

576 
พระมหาอุดมศักดิ์ อริยวํโส (ศรเพ็ชร) :  
Phra Maha Udomsak Ariyawangso (Sornphet)  

 

  

จริยธรรม : การบริหารองคกรอยางมีสวนรวมในระดับชุมชน :  
ETHICS : MANAGING THE ORGANIZATION WITH INCORPORATING 
COMMUNITY INVOLVEMENT.  

 

596 
พระมหาบวรวิทย รตนโชโต (อายุมั่น), พระมหากรีติ วรกิตตฺิ (ฉัตรแกว) : 
Phramaha Bovornvit Ratanachoto (Aryumun),  
Phramahakeerati Warakitti (Chatkeaw) 

 

  

ศึกษาวิเคราะหคุณธรรมของเทวดาในคัมภีรพระพุทธศาสนา :   
AN ANALYTICAL STUDY OF THE VIRTUES OF ANGELS IN BUDDHIST 
SCRIPTURES. 

 

608 
พระมหาปณตพล กนฺตวณฺโณ (ทองศร)ี :  
Phramaha Panotpol Kantawanno (Thongsri) 

 

  

การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร : 

 

A STUDY OF DEMOCRATIC OPINION OF EDUCATIONAL PERSONNELS  
IN BANGKHAE DISTRICT, BANGKOK.  

 

618 
สุธิดา ประมล, สกุิจ ชัยมุสกิ : Suthida Pramol, Sukit Chaimusik  
  

กระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถ่ินใหกับเยาวชนและผูสูงอาย ุ:   
PROCESSES OF LEARNING AND TRANSFERRING LOCAL WISDOM FOR 
ELDERLIES AND YOUTHS. 

 

629 
ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, พระครปูรยิัติวรากร (สิมรัตน บุญเขื่อง), สายสมร วิทยศิร ิ: 
Chaweewan Suwannapha,  
Phrakhrupriyaytwarkorn (Simrat Bunkhueang), Saysamon witayasiri 

 

 



(ผ) 

เรื่อง หนา 
 

การพัฒนาหลักสูตรดานอาหารเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพชมุชน 
ตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร : 

 

FOOD CURRICULUM DEVELOPMENT TO SUPPORT COMMUNITY HEALTH 
TOURISM IN MAE YOM SUBDISTRICT MUEANG PHRAE DISTRICT, PHRAE 
PROVINCE.  

 
 

643 
จุฬาภรณ ดวงตาดํา, ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง :  
Chulaporn Duangtadum, Parichat Koonklean 

 

  

การมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร :   
THE POLITICAL PARTICIPATION OF WAT LOUNG COMMUNITY, MEAUNG 
PHRAE DISTRICT, PHRAE PROVINCE. 

 

655 
พรสวรรค สุขไมตรี : Ponsavon Sukmaitri  
  

การสงเสรมิพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร : 

 

CITIZEN POLITICAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY 
DEMOCRATIZATION PROCESS : A CASE STUDY OF PA MAT  
SUB-DISTRICT, MUEANG PHRAE DISTRICT, PHRAE PROVINCE.  

 
 

667 
กิตติศักดิ์ วิมล : Kittisak Wimon   
  

การสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริม
และพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา :  

 

CREATING A PUBLIC MIND OF BUDDHIST STUDENTS THROUGH  
THE STUDENT VOLUNTEER ACTIVITIES PROMOTION AND DEVELOPMENT. 

 

680 
อภิชา สุขจีน, พระอนสุรณ กิตฺติวณฺโณ, ปญญา สุนันตา :  
Apicha Sukjeen, Phra Anusorn Kittiwano, Panya Sunanta 

 

  

การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนโรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรองฟอง : 

 

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING COMPREHENSION SKILLS  
OF STUDENTS AT BOWONWITCHALAI SCHOOL WAT RONG FONG.  

 

690 
พระมหาณัฐวัฒน เหมืองอุน, ปญญา สุนันตา :  
Natthawat Mueang-oon, Panya Sunanta 

 



(ฝ) 

 

เรื่อง หนา 
 

การศึกษาความรูความเขาใจและแนวทางการพัฒนาของผูนําชุมชน 
ในเรื่องกฎหมายมรดก : กรณีศึกษาในตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร : 

 

A STUDY OF KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND DEVELOPMENT 
APPROACHES OF LOCAL LEADERS IN THE SUCCESSION  
LAW : CASE STUDY IN PA DAENG SUBDISTRICT, MUEANG PHRAE 
DISTRICT, PHRAE PROVINCE. 

 
 
 

699 

สุพิชญา กันกา, สุขุม กันกา, ศรศักดิ์ อินทะกันฑ :  
Supitchaya Kunka, Sukhum Kunka, Sorrasak Inthagun 

 

  

ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร โดยใชกลวิธี KWL PLUS : 

 

ALTERNATIVE ENGLISH READING ABILITY OF FIRST YEAR STUDENTS  
OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY 
PHRAE CAMPUS THROUGH KWL PLUS.  

 
 

710 
ปญญา สุนันตา, สายพิน รุงวฒันะกจิ, สุมณเฑียร แกนมณี :  
Panya Sunanta, Saipin Rungwattanakit, Sumontien Kaenmanee 

 

  

ศึกษาวิเคราะหหลักการพูดในพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อสรางผูนํา :   
STUDY AND ANALYZE THE PRINCIPLES OF SPEAKING  
IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY TO CREATE LEADERS. 

 

721 
พวงเพชร พลวิเศษ, พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ ใตศรีโคตร, พระครูสิทธิธรรมมาภรณ : 
Phuangphet Polwiset, Phrakrubaidika Thaweesak TaiSrikhot,  
Phrakru Sitthithammaporn 

 

  

การจัดการเรยีนการสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 :  
LEARNING AND TEACHING MANAGEMENT OF SOCIAL STUDIES 
IN 21ST CENTURY.  

 

729 
กิตติศักดิ์ แทงทอง : Kittisak Thangtong  

 
 
 
 



(พ) 

เรื่อง หนา 
 

ศึกษาวิเคราะหปรัชญาความรักในบทเพลงของปญจสิขะคันธรรพบุตรผานพุทธ
ปรัชญาเถรวาท :  

 

A STUDY AND ANALYSIS OF THE PHILOSOPHY OF LOVE IN SONGS OF 
PANJASIKA KHANDHARABUDDHA THROUGH THERAVADA BUDDHIST 
PHILOSOPHY. 

 
 

743 
สงสุข ภาแกว, พระประเจน ทองเหมะ :  
songsuk phakaew, phra Prajen Thonghema 

 

  

การศึกษาปฐมวัยในสถาบันวิทยาลัยชมุชน :  
EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN INSTITUTE OF COMMUNITY 
COLLEGE.  

 

756 
นรินทร รินพนัสสัก, นพรัตน พิมพสุข, นัสวรรณ ใจมั่น :  
Narin Rinphanassak, Nopparat Pimsuk, Natsawan Jaiman 

 

  

การถอดบทเรียน : การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติศาสนกิจ :   
LESSON LEARNED: KNOWLEDGE MANAGEMENT FROM THEORIES  
TO RELIGIOUS PRACTICE. 

 

779 
เขมิกา วริทธิ์วุฒิกลุ, พระธงชัย วชิรญาโณ (พิชัย),  
ธนนันท คุมถิ่นแกว, นพรัตน รัตนวงศ :  
Khemika Varitwuttikul, Phra Thongchai Vachirayano (Pichai),  
Thananan Kumthinkaew, Nopparat Rattanawong 

 

  

มรณานุสติ : บ้ันปลายแหงชีวิต :  
MARANASATI : THE END OF LIFE.  796 
พระครสูุนทรธรรมนิทัศน, รวีโรจน ศรีคําภา, พรหมเรศ แกวโมลา :  
Phrakhru Soontorndhammanitus, Raweerose Sricompa,  
Phromares Kaewmola 

 

 
ภาคผนวก 813 
 



การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

A MOTIVATED OF PRACTICE MEDITATION TO HAPPINESS  
OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY 

PHRAE CAMPUS’STUDENTS 
 

พระมหาสทิธิชัย ชยสิทฺธิ, Phramaha Sittichai Jayasiddhi 
อภิชา สุขจีน, Aphicha Sukjeen 

พระอนสุรณ กิตฺติวณฺโณ, Phra Anusorn Kittiwanno 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae campus 
E-mail: yanasophano@gmail.com 

 

 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุข
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” มีวัตถุประสงค คือ  
1) เพื่อศึกษาการวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ  
2) เพื่อศึกษารูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เริ่มตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2524 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ไดพิจารณางานดานวิปสสนาธุระโดยเปดสํานักงานกลางวิปสสนาธุระที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ 
ในป พ.ศ. 2541 ไดปรับเปลี่ยนสถาบันวิปสสนาธุระมาเปนฝายวิปสสนาธุระ ขึ้นตรงตอสวน
ธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ปจจุบันฝายวิปสสนาธุระยังใหการ
บริการในดานวิปสสนากรรมฐานเพื่อสืบทอดจรรโลงตอกันมาอยางไมขาดสาย จึงเกิดเปนสํานัก
วิปสสนากัมมัฏฐานแบบ "ยุบหนอ พองหนอ" ที่ถูกตองตรงตามมหาสติปฏฐานสูตร 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 2  

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใชหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติ
ปฏฐาน 4 คือ (1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนือง ๆ (2) เวทนา
นุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนือง ๆ (3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนือง ๆ และ (4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมภายในเนือง ๆ  
 การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร พบวา มีทั้งหมด 8 ดาน คือ 1) ดานพระวิปสสนา
จารย ควรที่จะใชพระวิปสสนาจารยจากภายนอก ที่มีความชํานาญและมีประสบการณ เพื่อให
สามารถที่จะถายทอดและใหคําแนะนําสําหรับนิสิตได 2) ดานรูปแบบการปฏิบัติธรรมจะตองมี
รูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในดานสถานที่ เวลา และกําหนดการแตละขั้นตอนที่ชัดเจน  
3) ดานองคความรู และเนื้อหาสาระ ควรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4) ดานระยะเวลา 
ควรปฏิบัติอยางนอย 10 วัน เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติ 5) ดานสถานที่ ควรมีความสะอาด 
รมรื่น กวางขวาง เงียบสงบ 6) ดานอาหารอาหารที่บริโภค ควรเปนอาหารที่สบายตอความ
เปนอยูในอัตภาพแหงตน 7) ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรม ควรจัดรูปแบบการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามหลักสัปปายะ 7 และ 8) ดานผลที่ไดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
คือ ดานกายภาพ สามารถกําหนดสติสัมปชัญญะในอิริยาบถตาง ดานจิตภาพ มีจิตใจที่เปนกุศล 
ดานสังคม เกิดความสงบ ความสุข ปรับอารมณและควบคุมอารมณได และดานปญญา มี
ความรูความเขาใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, วิปสสนากรรมฐาน 
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Abstract 

 research study on “Motivation for the practice of Vipassana meditation 
for creating happiness among students of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Phrae Campus” has the objectives: 1) to study introspection of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University students and 2) to study the model 
of motivation for practicing meditation in creating happiness among students of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The Royal College of Phrae Campus 
is a qualitative research study. The research team has studied information from 
documents, textbooks and related research. and collect data from in-depth 
interviews. The results of the study are summarized as follows: 

Vipassana Meditation Practice of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Students Starting on September 24, 1981, Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University Council Has considered the work of introspection 
business by opening the Central Office of Vipassana Business at Wat Mahathat, 
Bangkok in 1998, changed the Institute of Vipassana business to be the division 
of Vipassana business. directly up to the Dharmanuth section Office for the 
Promotion of Buddhism and Social Services At present, the Vipassana Business 
Department also provides services in the field of Vipassana Meditation for 
continuous succession. Thus, it was born into a school of meditation in the 
form of "collapse um, pong um". which is correct in accordance with the Maha 
Satipatthana Sutra Mahachulalongkornrajavidyalaya University uses the course 
of Vipassana Meditation practice according to the 4 Foundations of 
Satipatthana: (1) Kayanupassana Satipatthana; contemplating the body in the 
body internally (2) vedananupassana satipatthana contemplating feelings in 
internal feelings frequently; (3) cittanupassana satipatthana contemplating the 
mind in the inner mind frequently and (4) dhammanupassana satipatthana 
contemplate the dharma in the internal dharma often 

Motivation for the practice of Vipassana meditation for creating 
happiness among students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae 
Campus found that there were 8 aspects: should use the Vipassana Master from 
outside with expertise and experience in order to be able to convey and give 
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advice to students; both in terms of place, time, and clearly scheduling each 
step; and content should cover both theory and practice 4) duration should be 
practiced at least 10 days for continuity in practice 5) place should be clean, 
shady, spacious, quiet 6) food and food consumed should be comfort food for 
one's own existence; Vipassana meditation practice should be formatted 
according to Sappaya principles 7 and 8) in terms of the results obtained from 
the Vipassana meditation practice, namely the physical aspect. 

Keywords : Motivation, Vipassana Meditation 
 
 
บทนํา 

การปฏิบัติวิปสสนาธุระเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชนควบคูกับคันถ
ธุระการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาที่ปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา คันถธรุะ 
การปฏิบัติพระกัมมัฏฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ถือกําเนิดมาพรอมกับ
การศึกษาคนควาพระไตรปฎก ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระปยมหาราช รัชกาลที่ 5 ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆแหงนี้เพื่อใหพระสงฆ
ฝายมหานิกายไดศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง การศึกษาพระไตรปฎกนั้น เปนหนาที่
โดยตรงของพระสงฆอยูแลว สวนการศึกษาวิชาชั้นสูงนั้นนาจะหมายถึงการศึกษาวิชาการ 
ที่จะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติและเผยแผพระศาสนาควบคูกันไป กลาวเฉพาะดานพระ
ศาสนา วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ นอกจากจะมีความเปนผูนําดานความรูในพระไตรปฎกแลว 
ยังจะตองพัฒนาตนใหเปนพระสงฆในอุดมคติ ดวยการพัฒนาตนนั้นจะตองอาศัยหลักการ
ปฎิบัติพระกัมมัฏฐานเพื่อฝกฝนอบรม โสฬสญาณ ญาณ 16 อันเปนวิชาชั้นสูงใหเกิดขึ้นในขันธ
สันดาน ซึ่งจุดมุงหมายของการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานนั้นก็เพื่อชําระจิตของผูปฏิบัติใหบริสุทธิ์
สะอาดหมดจดจนกระทั่ งถึ งบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเปนจุดมุ งหมายสู งสุดทาง
พระพุทธศาสนา กอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองคทรงมอบ
พระพุทธศาสนาใหเปนสมบัติของพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา1 การที่
บริษัทใดบริษัทหนึ่งไดบรรลุธรรมระดับใดก็ตามดวยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ยอมจะทาํใหพทุธ

                                                             
1 คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558, หนา 12. 
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บริษัทเหลาอื่นเกิดความมั่นใจในการเจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นวา การเจริญพระกัมมัฏฐาน
เปนการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษยใหบรรลุถึงพระนิพพานได ผูที่เคยเจริญพระ
กัมมัฏฐานอยางไรจุดหมายหรือมีความทอแทหมดกําลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูที่ยังไมสามารถบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนา
จิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได สังคมโลกก็จะ
ไดรับประโยชนคือสันติภาพพรอม ๆ กับผูปฏิบัติธรรม ปญหาตาง ๆ ที่โลกกําลังประสบอยู เชน 
การเบียดเบียนกัน การเขนฆากัน การแยงชิงผลประโยชนกัน ก็จะลดนอยลงไปตามลําดับ 
เพราะอาศัยบุคคลผูมีคุณภาพดี มีจํานวนมากขึ้นในสังคม2 

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือ
เปนเปาหมายที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
พันธกิจของพระพุทธศาสนา หรือสอดคลองกับอุดมการณในทางพระพุทธศาสนาตามหลัก
โอวาทปาติโมกข3 คือ 1) เนนการละเวนความชั่วทุกชนิด (สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง) ซึ่งเปน
หลักการขอแรกที่จําตองเนน สวนจะทําไดมากนอยก็ขึ้นกับแตละบุคคล เพราะความสามารถ
ของแตละคนนั้น “แตกตางกัน” 2) เนนการสรางความดีในทุกมิติ หรือทุกแนวทาง (กุสะลัสสู 
ปะสัมปะทา) หรือเนนใหคิดดี พูดดี และทําดี และ 3) เนนใหมีการฝกฝนจิตใจใหมีความสงบ 
(สะจิตตะปะริโยทะปะนัง) ซึ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 
พัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีวิสัยทัศนเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนา นิสิตใหมีความรูและพัฒนาจิตใจเพื่อสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติธรรม ดังนั้น
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จึงเปนการพัฒนาตัวเองกาวสูการมีสติรูทันตอสังคมโลก และนํา
หลักการ วิธีการทางพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมเพื่อบริการสังคมเปนการ
ขยายงานทางพุทธศาสนาใหสอดรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 

การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร จึงเปนการเสริมสรางอัตลักษณของนิสิตใหเปนผูที่มีความรูใน
ดานพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยในแตละปนั้น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานสําหรับนิสิตเปนระยะเวลา 10 วัน 
ซึ่งมีการกําหนดสถานที่ที่แตกตางกันไปตามมติของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตดานการปฏิบัติจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มจากปจจัยภายใจของ
พระนิสิตโดยการสรางฉันทะ และปจจัยภายนอกคือ สภาพแวดลอมที่เปนสัปปายะ ในดานพระ

                                                             
2 พระศรีวรญาณ (วิ), เก็บเพชรจากคัมภีรพระไตรปฎก, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 2542, หนา 301 – 320. 
3 ที.ม. (ไทย) 10/90/50.) 
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วิปสสนาจารย ระยะเวลา สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ ผลของการศึกษาวิจัยนี้จะ
กอใหเกิดรูปแบบในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร และเปนการพัฒนานิสิตตามนวลักษณ 9 ประการ
ตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาการวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2) เพื่อศึกษารูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุข
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุข

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร”เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการศึกษาขอมูลภาคเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัยที่
เกี่ยวของ (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In depth-Interview) จาก
กลุมประชากรที่กําหนดคือ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
พระวิปสสนาจารย และประชาชน จํานวน 13 รูป/คน 

2. ขอบเขตการวิจัย 
คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
 - การสรางแรงจูงใจ 
 - การสรางความสุข 
 - การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ในการวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน

ทั้งหมด 13 รูป/ คน ประกอบไปดวย 
 - นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  จํานวน 2 รูป  
 - นิสิตสาขาสังคมศึกษา   จํานวน 2 รูป 
 - นิสิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ  จํานวน 2 รูป 
 - นิสิตสาขารัฐศาสตร   จํานวน 2 รูป 
 - นิสิตสาขานิติศาสตร  จํานวน 2 รูป  
 - พระวิปสสนาจารย   จํานวน 1 รูป 
 - ผูนําชุมชน    จํานวน 1 คน 
 - ประชาชนในพื้นที่   จํานวน 1 คน 
 รวมทั้งหมด 13 รูป/คน 
ขอบเขตดานระยะเวลา  
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 รวม

ระยะเวลา 12 เดือน 

ขอบเขตดานพื้นที่และกลุมเปาหมาย 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตแพร และสํานักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผองพรรณวนาราม 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” คณะผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ
เชิงลึก (Structured Interview) เพื่อใชเก็บขอมูลจากกลุมประชากรที่กําหนด แบบสัมภาษณ
เชิงลึกประกอบไปดวยขอมูล 3 สวน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนที่ 2 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 จากนั้นนําแบบสัมภาษณเชิงลึกใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและนํามาแกไขเพื่อ

นําไปใชในการเก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกตอไป 
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 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกดวยเครื่องมือ 
Multimedia โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษภูมิปญญาการสรางพระพุทธไมแกะสลักลานนาในสังคมรวมสมัยเพื่อ
กําหนดกรอบในการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม 

 4.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) โดย
วิธีการจดบันทึกและบันทึกดวยเครื่องมือ Multimedia 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 
  5.1 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิ งลึกมาจัดกลุมขอมูล (Data 

Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ 
  5.2 ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis Technique) พรอมทั้งนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดของบุคคล 
สําหรับกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In Depth 
Interview) นั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In Depth Interview) นั้น มา
ใชในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการวิเคราะหอันจะ
ไดดําเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหขอมูลโดยการ
พิจารณาประเด็นหลัก (Major themes) หรือแบบแผนหลัก (Major pattern) ที่พบในขอมูลที่
ไดรับจากการสัมภาษณทั้งหมด จากนั้นจึงนําประเด็นหลัก (Major themes) มาพิจารณา
แบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub – themes) และหัวขอยอย (Categories) อันเปน
กระบวนการวิเคราะห โดยการเริ่มตนจากการวิเคราะหภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอย
ของกระบวนการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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สรุปผลการวิจัย 

1. การวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2524 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได
พิจารณางานดานวิปสสนาธุระโดยเปดสํานักงานกลางวิปสสนาธุระที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงคของงานนี้เพื่อการฟนฟู ขยายการบริหารงานในรูปแบบที่มีองคกรหลักมารองรับ 
ตอมาจึงไดมีมติอนุมัติแตงตั้งใหสํานักงานกลางวิปสสนาธุระ ที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร 
มาเปน“สถาบันวิปสสนาธุระ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2524 
โดยมีพระพิมลธรรม (อาจอาสภมหาเถร) เปนผูลงนาม เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาคันถธุระ
และการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ประจํามหาวิทยาลัย แก นักศึกษา และ ผูสนใจทั้งชาวไทย
และตางชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใชหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 คือ กายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตา
นุปสสนาสติปฏฐาน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ซึ่ งเปนที่รูจักกันในวงการนักปฏิบัติวา 
“กรรมฐานแบบยุบ-พอง” เหตุผลที่ใชหลักสูตรนี้เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยมีหนวยงานที่อยูในสังกัดคือ สถาบันวิปสสนาธุระ ซึ่งอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรูปที่ 
2 คือ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ) เปนองคผลักดันสนับสนุนใหจัดตั้งขึ้น มี
บุคลากรที่มีประสบการณเชี่ยวชาญการปฏิบัติสามารถสอนไดเปนจํานวนมาก 

2. รูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

รูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรมีทั้งหมด 8 ดาน ประกอบไปดวย 

 2.1 ดานพระวิปสสนาจารย ควรใชพระวิปสสนาจารยจากภายนอก ที่มีความ
ชํานาญและมีประสบการณ เพื่อใหสามารถที่จะถายทอดและใหคําแนะนําสําหรับนิสิตได 
รวมถึงเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติ ซึ่งหากเปนพระวิปสสนาจารยจากภายนอกนั้น 
นิสิตจะมีความเกรงใจ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับพระนิสิตในการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน จึงควรที่จะใชพระวิปสสนาจารยจากภายนอกในการแนะนําปฏิบัติตลอดระยะเวลา 
10 วัน  

 2.2 ดานรูปแบบการปฏิบัติธรรม ควรมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในดาน
สถานที่ เวลา และกําหนดการแตละขั้นตอนที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการที่เปนไปอยาง
เปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการบริหารจัดการที่ควรจะมีการวางแผนรวมกับชุมชนใน
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การใหการสนับสนุน ทั้งในดานอาหาร รถยนตบริการสําหรับการเดินทางไปบิณฑบาต ตลอด
จนถึงน้ําในการใชอุปโภคบริโภค การดูแลดานความปลอดภัย และการคัดแยกสิ่งของที่ไดรับ
จากการบิณฑบาต  

 2.3 ดานองคความรู และเนื้อหาสาระ รูถือความเหมาะสมอยูแลว เนื่องจาก
รูปแบบการสอนกรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสเขตแพรนั้น 
เปนการสอนจะอาศัยการเจริญสติปฏฐาน 4 เปนหลักดวยการกําหนดอิริยาบท เดินจงกรมสลับ
กับการนั่งสมาธิ ควบคูไปกับการกําหนดอิริยาบถ-ยอย พรอมกับรับฟงธรรมบรรยายเกี่ยวกับ
การเจริญสติและหลักธรรม ผูเขาอบรมจะไดฝกการเจริญสติปฏฐาน และไดรับสารธรรมอันเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต  

 2.4 ดานระยะเวลา ระยะเวลาในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด
ระยะเวลา 10 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกลาวถือวา มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แตควรที่จะมีการ
เนนในภาคปฏิบัติสลับกับการใหนิสิตไดผอนคลายอิริยาบถทุกๆ 1 - 2 ชั่วโมง เนื่องจาก นิสิต
บางทานนั้นไมมีพื้นฐานในการปฏิบัติมากอน การนั่งหรือเดินจงกลมเปนระยะเวลาอาจทําให
นิสิตเกิดความเบื่อหนาย และควรที่จะมีการแยกปฏิบัติตามกลุม เพื่อใหเกิดความสงบแกนิสิต 

 2.5 ดานสถานที่ ควรมีขอบเขตที่กวางขวาง อยูหางจากชุมชน อากาศเหมาะสม 
สดชื่น รมรื่น รมเย็น ไมรอน ไมหนาวเกินไป เหมือนการปฏิบัติที่ผานๆมา ทางมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดใหนิสิตปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในบริเวณวัด ปาชา และสถานที่ปฏิบัติธรรม อยูหาง
จากชุมชน มีความสะอาดรมรื่น พื้นที่กวางขวาง มีหองน้ําที่เพียงพอ และเกื้อกูลใหการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม  

 2.6 ดานอาหาร อาหารที่บริโภค ควรเปนอาหารที่สบายตอความเปนอยูในอัตภาพ
แหงตน เมื่อบริโภคเขาไปแลว ไมทําใหเกิดทุกขเวทนา เชน ทองอืด ทองรวง ทองเดิน เปน
อาหารที่จะเปนคุณประโยชนแกรางกาย  

 2.7 ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรม แรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหนิสิตเกิดความ
พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน อันจะสงผลตอการสรางสุขนั้น จะตอง
ยึดหลักสัปปายะ 7 เปนสําคัญ  

 2.8 ดานผลที่ไดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ผลของการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานกอใหเกิดความพึงพอใจของนิสิต 4 ดาน คือ  

 - ดานกายภาพ สามารถกําหนดสติสัมปชัญญะในอิริยาบถตาง ๆ เชน ยืน เดิน นั่ง 
นอน และกําหนดรูรูป-นามในขณะปจจุบันอารมณที่มากระทบตนมีสติมั่นคง ไมเบียดเบียนตน



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 11 

และคนอื่นใหเดือดรอน มีเมตตาจิตตอเพื่อนรวมโลก มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานทั้ง
สวนตัวและสวนรวม ตลอดจนมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

 - ดานจิตภาพ นิสิตมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตใจที่เปนกุศล มีความสมบูรณทางจิตที่
สงบสุข ไมปรารถนาสิ่งใด ๆ โดยเลื่อนลอย มีจิตที่ประกอบไปดวยศรัทธาแรงกลา ตั้งมั่นในพระ
รัตนตรัย เชื่อเรื่องบุญบาป กรรมดี กรรมชั่ว มีความเห็นที่สัมมาทิฐิ มีจิตใจเกื้อหนุน เกื้อกูล 
และคิดวาจะอยูเพื่อทําความดี สรางประโยชนทั้งแกตน และประโยชนสวนรวม 

 - ดานสังคม นิสิตเกิดความสงบ ความสุข ปรับอารมณและควบคุมอารมณได มี
ความเมตตา กรุณามีน้ําใจเคารพและและรูจักสงเคราะหผูอื่น สุภาพออนโยน เขาใจตนเองและ
ผูอื่น พัฒนาตนเอง รูจักการปลอยวาง รูจักการปรับตัวใหอยูกับผูอื่นไดดีมากยิ่งขึ้น 

 - ดานปญญา นิสิตมีความรูความเขาใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนําเอา
หลักธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไปประยุกตใชในชีวิต และรูจักการใช
สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงสามารถที่จะแนะนําผูอื่นใหฝกปฏิบัติ
เบื้องตนไดอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1 ควรมีการสนับสนุนใหนิสิตที่มีความสนใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไดมี
โอกาสไดเขารวมปฏิบัติในหลักสูตรที่เขมขน เพื่อนิสิตจะสามารถนํามาถายทอดแกผูอื่น และ
ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูสนใจทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ 

 1.2 มหาวิทยาลัยควรมีการสงบุคลากรฝายบรรพชิตใหเขารวมฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานในหลักสูตรที่เขมขน เพื่อประโยชนในการศึกษาภาคปฏิบัติสําหรับพระนิสิต  

 1.3 ควรมีการเปดโอกาสใหนิสิตสามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
และพระวิปสสนาจารยเองได เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับนิสิตเอง 

 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีการนํานิสิตไปปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน เพื่อที่จะไดนําไปปรับปรุงในการปฏิบัติในภาคการศึกษาตอไป 

 2.2 ควรมีการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตกอนและหลังปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
และเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติระหวางนิสิตที่เปนบรรพชิตกับคฤหัสถวามีลักษณะเหมือน
หรือตางกันอยางไร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา หลังการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร 50 คน เลือก
แบบเจาะจงจาก ผูลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายวิชาการดูแลสุขภาพทางเลือก เครื่องมือวิจัย 
คือ 1) แผนการสอนแบบโครงงานฐาน 2) แบบประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ประยุกตจากกรอบ
แนวคิด The 4 C’s of 21st Century skills ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
ทํางานรวมกัน ทักษะความคิดไตรตรอง ทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะละ 4 ขอรวม 16 ขอ
รายการ เปนมาตาสวนใหคา 5 ระดับ มีคา CVI เทากับ .82 วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา ผลการวิจัยพบวา ทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลังการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน คาเฉลี่ยรายขอมีค าใกลเคียงกัน ผลรวมทักษะรายดานพบวาคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด คือ 
ทักษะการทํางานรวมกัน (4.77) และทักษะการสื่อสาร (4.64) คาเฉลี่ยระดับมาก คือทักษะ
ความคิดไตรตรอง (4.42) ทักษะความคิดสรางสรรค (4.31) ผลการวิจัยสามารถนําไปใชในหมวด
วิชาชีพ รายวิชาที่บูรณาการกับบริการวิชาการ หรือการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 

คําสําคัญ : ผลการเรียนรู โครงงานเปนฐาน ทักษะศตวรรษที่ 21  
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Abstract 

This study aims to measure nursing students’21st century skills afterward 
a project-based learning. The 50 participants have been purposed from second 
year class who registered an elective the course title Alternative Health Care. 
Research tool was 1) A project-based learning course design 2) Assessment of 
learning skills in the 21st century applied from The 4 C’s of 21st century skills, 
composed of Communication, Collaboration, Critical thinking and Creativity, four 
items each skills to 16 items with 5 rating scales and CVI = .82. Data analyzed 
by descriptive statistics, the results was after project-based learning 
students’21st century skills all items similarly values. The greatest mean value 
was communication skills (4.77) and collaboration skills (4.64) in addition to the 
good mean value was critical thinking skills (4.42) and creativity skills (4.31). This 
results be able to use for professional courses which immerse to social services 
otherwise for develop student characteristics.  

Keyword : Learning result, Project-based learning, 21st century skills 

 

บทนํา  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนดกรอบนโยบาย 4 มิติ 
มิติที่หนึ่งคือ การสรางและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษที่ 211 สถาบันอุดมศึกษาไดนํานโยบายสู
การปฏิบัติทั้งในระดับหลักสูตรและจัดการเรียนรูในรายวิชา ใหมีผลการเรียนรูมาตรฐานการ
เรียนรูและสอดคลองกับสาระรายวิชา 
  ทักษะศตวรรษที่ 21 เปนเปาหมายการจัดการศึกษาและการเรียนรู เพื่อพัฒนาชีวิต
ของผูเรียนใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตศตวรรษที่ 21 จากแนวคิด 

                                                             

  1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, กรอบนโยบาย 4 มิติ, [ออนไลน], 
แหลงที่มา : https://www.planning.kmutnb.ac.th/news/view?id=29 [10 ตุลาคม 2564.] 
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“สมการ 3R x 7C x 2L” ของ Bernie Trilling & Charles Fadel2 โดย 3R ประกอบดวย 
Reading (ทักษะการอาน), Writing (’Riting ทักษะการเขียน) และ Arithmetic (’Rithmetic 
ทักษะเลขคณิต) 7C ประกอบดวย ทักษะใหม 7 ดาน 1) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการ
แกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) การสื่อสารสารสนเทศและการรูเทา
ทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 3) ความรวมมือ การทํางาน
เปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) 4) การสรางสรรค
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 5) คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 6) การทํางาน การเรียนรู และการพึ่งตนเอง 
(Career and Learning Self–Reliance) 7) ความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 
(Cross–Cultural Understanding) และ 2L หมายถึง ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) 
และภาวะผูนํา (Leadership Skills)  
  การนําแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 มาใช มีการเสนอแนวคิดเพิ่มขึ้น เชน สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย3 เสนอวาการเรียนแบบทองจําและการเรียนเพื่อรูแตขอมูล 
(information) เพียงอยางเดียวมีประโยชนนอยลง ความรูจาก i- information ไมเพียงพอใน
อนาคต ตองปรับเปน 4 i คือ (i)magination จินตนาการ (i)nspiration แรงดลใจ (i)nsight 
ความเขาใจลุมลึก (i)ntuition ญานทัศน การหยั่งรู ดังนั้น การเรียนการสอนตองเปลี่ยนจาก
การถายทอดเนื้อหาสาระ เปนเพิ่มทักษะการเรียนรูที่มีองคประกอบหลายดาน เชน สราง
วัฒนธรรมการสืบคน (create a culture of inquiry) ชางคิด (thinking) ความรูขามสาขา 
(interdisciplinary) ทักษะการเรียนที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยผูเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู พัฒนาทักษะการคิด การแกปญหา การสื่อสาร ความคิดสรางสรรค มี
คานิยมทางเทคโนโลยีและใชความรูอยางสรางสรรค 

การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 กมลรัตน เทอร
เนอร4 เสนอใหมีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) อาจารยผูสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
วิธีการสอนแบบ สอนใหนอย เรียนรูใหมาก (teach less, learn more) และวิธีการสรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนอยากเรียนรู 2) ตัวผูเรียนเอง เปนผูที่มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
                                                             

  2 ทักษะแหงศตวรรษที่ 21, ศตวรรษที่ 21 ผาตัดการศึกษาไทย ดวยแนวคิดใหม, [ออนไลน], 
แหลงที่มา : https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/.pdf. 2557, [15 พฤษภาคม 2564]. 
  3 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย, คิดยกกําลังสอง : สําหรับโลกอนาคต, [ออนไลน], แหลงที่มา : 
https://tdri.or.th/2017/12/thinkx2-225/, [15 พฤษภาคม 2564]. 
  4 กมลรัตน เทอรเนอร, จรัสศรี เพ็ชรคง, “ทักษะแหงศตวรรษที่21 : สาระสําคัญที่ตองรู สําหรับ
การจัดการศึกษาพยาบาล”, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ปที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 
2559).  
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(active learning) ซึ่งอาจมีอยูในตัวผูเรียนเอง หรือตองฝกฝนใหผูเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง 3) สิ่งแวดลอมในการเรียนรู ไดแก บรรยากาศที่ทําใหผู เรียนอยากเรียนรู 
ความสัมพันธของกลุมเพื่อน (team learning) และความรวมมือกับคนอื่น (collaboration) 
รวมทั้งการใชสื่อออนไลน และเทคโนโลยีโลกยุคปจจุบัน ที่นําไปสูการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 ในอนาคต  

การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
  เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนมีโอกาสทํางานเรื่องที่
สนใจ พัฒนาตามทักษะของตนเอง โดยการตั้งคําถามวาตองการผลผลิตอะไร ทําอยางไร โดย
ใคร ครูทําหนาที่จัดประสบการณในการแกไขปญหา สรางแรงจูงใจ และสนับสนุนอุปกรณใน
การเรียน โดยลักษณะสําคัญของวิธีการเรียนรูแบบโครงงาน5 คือ 1) ผูเรียนกําหนดการเรียนรู
ของตนเอง 2) เชื่อมโยงกับชีวิตจริงสิ่งแวดลอมจริง 3) ใชองคความรูหรืองานวิจัย 4)ใช
แหลงขอมูลหลากหลาย 5) มีจุดเนนที่ความรูและทักษะบางอยาง 6) มีผลผลิต  
  การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน จําแนกกิจกรรมการเรียนรูเปน 5 ขั้นตอน6 7 คือ  
1) ระบุประเด็นที่สนใจ หรือปญหาที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะวิชาชีพ ชุมชน สังคม 2) ใช
กระบวนการสืบคนและประยุกตแนวคิดจากศาสตรที่นํามาใชแกปญหา 3) มีกิจกรรมความ
รวมมือของผูเรียน ในการแสวงหาแนวคิดหรือผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการแกปญหา 4) สืบคน 
ตรวจสอบคุณภาพของแนวคิดหรือผลิตภัณฑ จากขอมูลยอนกลับจากเพื่อนหรือผูเชี่ยวชาญ  
5) พัฒนาและสรุปโครงงานที่สะทอนการแกปญหา การสืบคน การวิเคราะห การสรุปผลขั้น
สุดทาย (Final solution) และมีการเสนอผลการเรียนรูแบบมีผูชม หรือตีพิมพเผยแพร  
.  คณะพยาบาลศาสตร กําหนดนโยบายพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ลดบทบาทของครูจากผูสอนเปนเพียงผูชี้นํา กระตุนใหนักศึกษา
สรางความรู ลดการเรียนรูจากการทองจํา การสอบ เปนการหาคําตอบดวยตนเอง โดยเชื่อวา
นักศึกษาสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสิ่งแวดลอมที่

                                                             
5 การเรี ยนรู แบบโครงงาน , [ออนไลน ], แหล งที่มา : https://shorturl.asia/JcpPs, [15 

พฤษภาคม 2564] 
  6 Fresh grade. The 5 steps-of project-based learning. [Online], Searching date on 
May 12, 2022. From https://freshgrade.com/blog/the-5-steps-of-project-based-learning/ 
2021. 

  7 Melissa Williams. Step-by step guide to project-based learning, [Online], 
Searching date on May 12, 2022, From https://www.classcraft.com/blog/a-step-by-step-
guide-to-project-based-learning/ 
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เปนมิตร ปการศึกษา 2563 คณะฯ เปดสอนวิชาเลือกเสรี รายวิชาการดูแลสุขภาพทางเลือก
สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 2 คําอธิบายรายวิชากําหนดใหศึกษา “…วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย 
ที่สงผลตอสุขภาพ หลักการแพทยแผนไทย การบําบัดทางเลือก การดูแลสุขภาพขามวัฒนธรรม 
การนําไปใชหรือประยุกตใชในการพยาบาล”  

 จุดมุงหมายของรายวิชาใน มคอ.3 ระบุดังนี้ “จัดการเรียนการสอน ใหนักศึกษามี
ความรู ความเขาใจ สุขภาพทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ สามารถประยุกตใชในการ
พยาบาล และพัฒนาความคิดสรางสรรค วิธีการเรียนรูของพยาบาลวิชาชีพใหงานบริการ
พยาบาลดีกวาเดิม” อาจารยผูสอน จึงเลือกสรรวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ซึ่งมี
ลักษณะและกิจกรรมการเรียนสัมพันธกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และสะทอนถึงผลการ
เรียนรูตามลักษณะของรายวิชา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

  เพื่อประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา หลังการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน
ในรายวิชาการดูแลสุขภาพทางเลือก  

  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.ออกแบบแผนการสอน ผูวิจัยบูรณาการแนวคิดจาก 1) ลกัษณะสําคัญของวิธีการ

เรียนรูแบบโครงงาน และ 2) กิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงาน 5 ขั้นตอน นํามาออกแบบ
แผนการสอนที่แสดงขั้นตอนและวิธีการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาการดูแลสุขภาพทางเลือก
แสดงใน ตารางที่ 1 

 

กิจกรรมการเรียนรู 5 
ขั้นตอน 

ลักษณะของวิธีการเรียนรูแบบโครงงาน* 

1. ระบุประเด็นที่สนใจ หรือ
ปญหาที่เชื่อมโยงกับลักษณะ
วิชาชีพ ชุมชน สังคม  

1.1 นักศึกษาเขาถึงหมวดวิชาเลือกเสรี อานและวิเคราะหสารสนเทศ 
รายวิชาสุขภาพทางเลือก กอนลงทะเบียน 
1.2 อานและวิเคราะห เรื่อง/เนื้อหาของรายวิชา/ปญหาสุขภาพของ
ผูรับบริการพยาบาล/ประเด็นที่สนใจ (1)* 
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กิจกรรมการเรียนรู 5 
ขั้นตอน 

ลักษณะของวิธีการเรียนรูแบบโครงงาน* 

2.กระบวนการสืบคนและ
ประยุกตแนวคดิจากศาสตรที่
นํามาใชแกปญหา 

2.1 ครูปฐมนิเทศ วิธีการ/กิจกรรมการเรียนรู 
2.2 นักศึกษาแบงกลุมยอย 4-6 คน อภิปรายกลุม คัดสรรประเด็นปญหา
สุขภาพที่สนใจ และจัดลําดับความสําคัญ (1)* (3)* 
2.3 ครูอธิบาย ยกตัวอยางความเชื่อมโยงของประเด็นปญหา และศาสตรที่
จะนํามาใช/ประยุกตใช (2)* 
2.4 นักศึกษาทดลองใชคําคน กลุมประมวลสาระสําคัญ และเลือกหัวขอ
การศึกษา (2)* (3)* 
2.5 กลุมแบงงาน สืบคนวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย หลักการแพทยแผน
ไทย การบําบัดทางเลือก ที่มีผลในการแกปญหาสุขภาพ (2)* (3)* 

3.กิจกรรมความรวมมือ ใน
การแสวงหาแนวคดิหรือ
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการ
แกปญหา 

3.1 กลุมระดมความคิด วางแผนกิจกรรม แบงภารกิจสมาชิก ปฏิบัติงาน
เปนทีม กําหนดเปาหมายการทํางานของกลุม (3)* (4)* 
3.2 กลุมเสนอเคาโครงงานในชั้นเรียน ฟงความเห็น ขอวิพากษจากเพื่อน
กลุมอื่น อาจารยและผูรูในเรื่อง (3)* (4)* 
3.3 กําหนดผลิตภัณฑหรือวิธีการใชแนวทางสุขภาพทางเลือกเพื่อสราง
เสริม ฟนฟูสุขภาพ หรือบําบัดบรรเทาปญหาสุขภาพในบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพ (5)* 
3.4 สรางวิธีการหรือผลิตภัณฑของกลุมแบบโครงงาน (10 กลุม)** 

4. สืบคน ตรวจสอบคณุภาพ
ของแนวคดิหรือผลิตภณัฑ 
จากขอมูลยอนกลับ 

4.1 นําเสนอวิธีการหรือผลิตภัณฑของกลุมในชั้น 
4.2 ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการหรือผลิตภัณฑ จากความเห็นของ 
อาจารยที่ปรึกษา/พยาบาลวิชาชีพ/ผูรูในศาสตรสาขาน้ัน 
4.3 ใชขอมูลยอนกลับและขอเสนอแนะปรับปรุงโครงงาน 
(3)* (4)* (5)* (6)* 

5. สรุปโครงงานที่สะทอนการ
แกปญหา การสืบคน การ
วิเคราะห การสรุปผลขั้น
สุดทาย เสนอผลการเรียนรู
แบบมีผูชม  

5.1 จัดนิทรรศการสรางเสริมสุขภาพทางเลือก 
5.2 นักศึกษาแตละกลุมใหคําอธิบาย และใชวิธีการหรือผลิตภัณฑของกลุม 
บริการแกผูชมนิทรรศการ 5-10 ราย  
5.3 ประเมินผลและสรุปผลงานโครงการ 
(1))*(2)* (3)*(3)*(4)* (5)*(6)*  

วิธีการเรียนรูแบบโครงงาน* 
1) ผูเรียนกําหนดการเรียนรูของตนเอง 2) เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดลอมจริง 3) ใชองคความรูหรืองานวิจัย 
4) ใชแหลงขอมูลหลากหลาย 5) มีจุดเนนที่ความรูและทักษะบางอยาง 6) มีผลผลิต 
    

ตารางท่ี 1 แผนการสอนแสดงขั้นตอนและวิธีการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาการ
ดูแลสุขภาพทางเลอืก 
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2. การประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 การประยุกตวิธีการประเมินโดยการจัดกลุม
ทักษะ เรียกวา The 4 C’s of 21st Century skills หรือทักษะ 4 Cs8 9 ประกอบดวย 4 
ทักษะ คือ ทักษะการสื่อสาร (Communication) การทํางานรวมกัน (Collaboration) 
ความคิดไตรตรอง (Critical Thinking) และความคิดสรางสรรค (Creativity)  

ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ผูเรียนแสดงออกในการ พูด เขียนได
ถูกตอง และสื่อภาษากายอยางเหมาะสม ฟงคําถามและตอบคําถามไดดี รวมทั้งใชเทคโนโลยี
สื่อสาร สืบคนไดตามวัตถุประสงค ประเมินประสิทธิภาพของสื่อได และใชภาษาไดมากกวา 1 
ภาษา 

ทักษะการทํางานรวมกัน (Collaboration skills) ผูเรียนสามารถ เขาใจการทํางาน
ของตนเอง และผูอื่น สนับสนุนการสรางเปาหมายรวมกัน เปนผูนําและเปนผูตามที่ดี ใช
ความสามารถของแตละคน และรับผิดชอบจนงานสําเร็จ  

ทักษะความคิดไตรตรอง (Critical Thinking skills) ผูเรียนสามารถ คิดอยางมีเหตุผล 
วิเคราะห ขอเท็จจริงเพื่อเขาใจปญหา คิดวิธีแกปญหาไดหลายทาง ประเมินสถานการณเลือกใช
วิธีการใหม ทบทวนทางเลือกหลายทางกอนการตัดสินใจ 

ทักษะความคิดสรางสรรค (Creativity skills) ผูเรียนสามารถ มองปญหาในรูปแบบ
ใหม มีการแสวงหาความรู ความคิด แนวทางใหมหลายๆทาง ที่เปนเรื่องใหมไมเคยมีมากอน 
เลือกสรรวิธีการหรือสรางความสําเร็จที่แตกตาง 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) ดําเนินการวิจัยดังนี ้
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 

2563 จํานวน 128 คน กลุมตัวอยางเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เปนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสุขภาพทางเลือก 65 คน  

  เกณฑการคัดเลือก นักศึกษายินดีเขารวมโครงการวิจัย และสามารถตอบแบบประเมิน
ทักษะศตวรรษที่ 21 หลังการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานจํานวน 50 คน เกณฑการคัดออก 
นักศึกษาที่ไมประสงคใหขอมูล 15 คน 

                                                             

   8 The Education Department of Bangkok Archdiocese, 4CS : สี่ทักษะการเรียนรูที่ควรมี. 
[Online]. Searching date on May 16,2022. From http://www.edbathai.com/Main2/. 
  9 AESEDUCATION, What Are the 4 C's of 21st Century Skills?, [Online], Searching 
date on May 16, 2022, From https://www.aeseducation.com/blog/four-cs-21st-century-skills. 
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง โครงการไดรับการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยเซนตหลุยส เลขที่รับรอง E.039/2563 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563  

เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการสอนแสดงขั้นตอนและวิธีการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานของนักศึกษา รายวิชาการดูแลสุขภาพทางเลือก และแบบประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 
ที่ผูวิจัยประยุกตจากกรอบแนวคิด The 4 C’s of 21st Century skills ใหสอดคลองกับเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน ประกอบดวย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะ
ความคิดไตรตรอง ทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะละ 4 ขอรวมทั้งฉบับ 16 ขอรายการเปน
มาตราสวนใหคา 5-4-3-2-1 จากมากที่สุด-นอยที่สุด  

คุณภาพของเครื่องมือ 
แบบประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 ผานการตรวจความตรงของเนื้อหา(content 

validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ทั้งฉบับไดคา CVI 0.82  
ผลการวิจัย 
ผลการประเมินทกัษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลังการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยรายขอ โครงงานกลุมที ่1-10 
 

ทักษะศตวรรษที่ 21  คาเฉล่ียรายขอ กลุมที่ 1-10 และ คาเฉล่ียรวมรายทักษะ 
ทักษะการสื่อสาร 
Communication 
skills 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดของตนกับ
เพื่อนในกลุม 

4.57 4.60 4.42 4.83 5.00 4.80 4.28 4.33 4.50 4.50 

4.58 
2.มีการตั้งคําถามและ
หาคําตอบในการ
ทํางานกลุม 

4.33 4.60 4.57 4.00 4.60 4.60 4.80 4.17 4.50 5.00 

4.51 
3.มีการสื่อสารดวย
ภาษา ทาทางที่ดี 

5.00 4.40 4.57 4.80 4.83 4.60 4.86 4.67 4.50 5.00 
4.72 

4.ใชเทคโนโลยีการ
สืบคนความรูตาม
หลักวิชาการ 

5.00 4.80 4.50 4.40 4.67 4.80 4.88 4.83 4.75 5.00 

4.76 
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ทักษะศตวรรษที่ 21  คาเฉล่ียรายขอ กลุมที่ 1-10 และ คาเฉล่ียรวมรายทักษะ 
ทักษะการทํางาน
รวมกัน 
Collaboration 
skills 

รวม 4.64 

5.สามารถทํางานเปน
กลุมเพื่อเปาหมาย
เดียวกัน 

5.00 4.80 4.72 5.00 4.80 5.00 4.57 4.67 4.50 5.00 

4.80 
6.ใชความพยายามใน
งานที่ทําเต็ม
ความสามารถ 

5.00 4.50 4.72 5.00 5.00 5.00 4.72 4.80 5.00 4.50 

4.82 
7.นําความรูทาง
วิชาการมาใชในงานที่
ทํา 

5.00 4.80 4.72 4.75 4.83 4.80 4.57 5.00 4.75 5.00 

4.82 
8.สามารถลงทํางาน
อยางประณีต มีฝมือ 

5.00 4.60 4.72 4.80 4.60 4.40 4.72 4.50 4.50 4.50 
4.63 

ทักษะความคิด
ไตรตรอง Critical 
Thinking skills 

รวม 

4.77 
9.มองเห็นปญหาที่
เกิดขึ้นในการทํางาน
กลุม 

4.67 4.60 4.72 4.60 4.67 4.80 4.72 4.33 5.00 4.00 

4.61 
10.ไดแกปญหาที่พบ
ดวยวิธีการใหม 

5.00 4.20 3.84 3.84 3.80 4.40 5.00 4.00 4.25 2.00 
4.03 

11.ประเมินคุณภาพ
ความคิดและผลงานได 

5.00 4.20 4.00 4.40 4.84 4.20 4.86 4.17 4.50 4.50 
4.46 

12.ใชเหตุผลและคิด
ไตรตรองในการ
ตัดสินใจ 

5.00 4.40 4.29 4.60 5.00 4.20 4.57 4.50 4.50 5.00 

4.60 
ทักษะความคิด
สรางสรรค 
Creativity skills 

รวม 

4.42 
13.ใชความรูสาขา
พยาบาลศาสตรและ
ศาสตรอื่น 
 

5.00 4.40 4.45 4.50 5.00 4.25 4.50 4.50 4.50 5.00 

4.61 
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ทักษะศตวรรษที่ 21  คาเฉล่ียรายขอ กลุมที่ 1-10 และ คาเฉล่ียรวมรายทักษะ 
14.ใชวิธีการใหมใน
การทํางานใหสําเร็จ  

4.66 4.66 4.14 3.50 4.66 4.20 4.42 4.00 4.25 1.00 
3.94 

15.มีผลผลิตหรือผล
การทํางานที่แตกตาง
จากเดิม 

4.66 4.60 4.57 4.00 4.83 4.20 4.85 4.00 4.25 2.50 

4.24 
16.ไดใชความ
พยายามที่จะทํางาน
ใหดีกวาเดิม 

4.66 5.00 4.85 4.60 4.33 4.40 4.80 4.16 4.75 3.00 

4.45 
 รวม 4.31 
โครงงานกลุมที่ 1) นวดหนาทองเพื่อสุขภาพ 2) ตาลตานตึง ประคบคลายเสน 3) Foot bomb  
4) ลูกประคบสมุนไพร 5) นวดไพลสบายนอง 6) นวดผอนคลายสบายหนา 7) หมอนสมุนไพรประคบรอน  
8) น้ํามันเหลืองนวดผอนคลายกลามเนื้อ 9) ยางยืดชวยบริหารขอไหลติด 10) ยาหมองไพลบรรเทาปวด
กลามเนื้อ 

 

เกณฑคาเฉลี่ยระดบัทักษะ นอยกวา .50 =ไมมี,0.51-2.50 =นอย,2.51-3.50=ปานกลาง,3.51-
4.50=มาก,สูงกวา 4.50 = มากที่สุด 

หลังการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาแตละกลุมมี
คาเฉลี่ยรายขอระดับใกลเคียงกัน ผลรวมทักษะรายดานพบวาคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 
คือ ทักษะการทํางานรวมกัน (4.77) และทักษะการสื่อสาร(4.64) รองมาคาเฉลี่ยระดับมาก  
คือ ทักษะความคิดไตรตรอง (4.42) ทักษะความคิดสรางสรรค (4.31) 

 
 แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 4 ทักษะ 
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เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 4 ทักษะ พบวามากที่สุด 
คือทักษะการทํางานรวมกัน(4.77) ลําดับที่สอง ทักษะการสื่อสาร(4.64) ลําดับที่สาม ทักษะ
ความคิดไตรตรอง(4.42) และลําดับที่สี่ ทักษะความคิดสรางสรรค(4.31) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

หลังการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานในรายวิชาการดูแลสุขภาพทางเลือก ผลการ
เรียนรูที่มีตอทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการสื่อสารระดับมากที่สุด 
อธิบายวา กิจกรรมการเรียนที่ทําใหนักศึกษามีอิสระ เปนผูเลือกเพื่อนรวมกลุม เลือกประเด็นที่
สนใจกําหนดผลิตภัณฑหรือวิธีการใชแนวทางสุขภาพทางเลือกเพื่อสรางเสริม ฟนฟูสุขภาพ เพื่อ
จัดทําโครงงานเอง องคประกอบนี้สงผลตอความสําเร็จของการทํางานเปนทีม10 จาก
ปจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ไดแก 1) การสื่อสารอิสระที่เปดกวาง (Open and free-flowing 
communication) 2) การแบงงานที่ใชความพยายามและความสามารถรวมกัน (Delegation 
for mutual support and tolerance) 3) แลกเปลี่ยนความคิด สื่อสารดวยภาษาทาทางที่ดี 
(Ideas from feel comfortable offering suggestions and ideas) 4) ประสิทธิภาพจาก
ความรวมมือทําใหงานสําเร็จ (Efficiency from team collaborate efficiently to 
complete tasks) 5) สภาพแวดลอมเกื้อหนุนการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
(Environment support working together toward improving the professional 
development) นอกจากนั้น วิจารณ พานิช11 กลาววา การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน
สมัยใหม ใหผูเรียนมีอิสระเลือกสิ่งที่ตนพอใจ ไดแสดงความเห็น ดัดแปลงสิ่งตางๆใหตรงกับ
ความพอใจ ตรวจสอบความจริง รวมมือกัน ความสนุกสนานเปนสวนหนึ่งการเรียนรูและชีวิต
ทางสังคม 

2. นักศึกษาพยาบาลมีทักษะความคิดไตรตรอง และทักษะความคิดสรางสรรคอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาขอรายการที่มีคาเฉลี่ยนอย-นอยที่สุด ไดแก ไดแกปญหาที่พบดวย
วิธีการใหม(ขอ 10) ใชวิธีการใหมในการทํางานใหสําเร็จ(ขอ 14) และมีผลผลิตหรือผลการ
ทํางานที่แตกตางจากเดิม(ขอ 15) ทั้งนี้เพราะนักศึกษาช้ันปที่ 2 มีขอจํากัดของความสามารถทั้ง

                                                             

  10 DEAKINCO, The five elements of successful teamwork, [Online], Searching date 
on May 16, 2022. From https://www.deakinco.com/resource/the-five-elements-of-successful 
-teamwork/. 

11 วิจารณ พานิช. วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ ๒๑ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ. 
[ออนไลน], Searching date on May 16, 2022. คนจาก https://edu.lpru.ac.th/eu/21st/st-006.pdf. 
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สามขอ เนื่องจากยังไมมีประสบการณในการฝกภาคปฏิบัติกับผูปวย อยางไรก็ดี พบวานักศึกษา
ใหความสําคัญกับกระบวนการคิดอยางมาก เมื่อพิจารณาจากตัวอยางความเห็นของนักศึกษาใน
การประเมินรายวิชา12  

 “...มีการคิดเยอะมาก เพราะตองทําขอมลูที่ถูกตอง จึงจะนาํเสนอโครงงานได”  
 “...การตอบคําถาม การนําเสนอโครงงานตองคิดเปนอยางมาก”  
“...คิดวิเคราะหอยางมาก ตองคนความาก เพื่อวิเคราะหผลกระทบตางๆที่จะเกิดกับ

ผูรบับริการเพื่อความปลอดภัย”  
“ ความรูนอกนอกหองเรียน เชน วัดโพธิ์ เพื่อไปศึกษาทานวดและดูแหลงขายสมุนไพร 

ไปดูสวนสมุนไพร ทําใหเขาใจงานของตนเองมากขึ้น”  

  เมื่อนักศึกษามีโอกาสในการคิด การแสดงออกอยางอิสระและนําโครงงานไปปฏิบัติกับ
ผูรับบริการดวยตนเอง เปนกระบวนการคิดที่ใชเหตุผล มีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐานและ
ขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแกปญหา เพราะความคิดสรางสรรค ความรู และ
ความชํานาญที่สั่งสมมาของพยาบาล สามารถพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐ แนวปฏิบัติการพยาบาล 
การบริการที่รวดเร็ว ลดคาใชจายในระบบบริการสุขภาพ หรือการบริหารจัดการแบบใหม ที่
สงผลใหเกิดผลลัพธการดูแลผูปวยที่ดีขึ้น ความคิดสรางสรรคนั้นจะเปนนวัตกรรมการบริการ
พยาบาลในที่สุด13 
 
ขอเสนอแนะ 

วิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร โดยมีขอเสนอแนะแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ระดับคณะวิชา สามารถนําวิธีการเรียนรูนี้ไปใชตอเนื่องในรายวิชาอื่นในหมวดวิชา
เลือก หรือหมวดวิชาชีพโดยเฉพาะรายวิชาที่บูรณาการกับพันธกิจบริการวิชาการ โดยมีการ
พัฒนา อาจารยใหมีสมรรถนะการออกแบบรายวิชา หรือเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในงาน
กิจการนักศึกษา  

                                                             

  12 คณะพยาบาลศาสตร, การประเมินรายวิชาการดูแลสุขภาพทางเลือก, ภาคปลาย ปการศึกษา 
2563, สารสนเทศการเรียนการสอนตามเกณฑตัวบงชี้การรับรองสถาบัน ปการศึกษา 2563. 
  13 จุฑารัตน บันดาลสิน, “การพัฒนาความคิดสรางสรรคสูนวัตกรรมการบริการพยาบาล,วารสาร
พยาบาลทหารบกที่, 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม 2557).  
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2. ระดับวิทยาลัย/สถาบัน สามารถนําวิธีการเรียนรูนี้ ไปกําหนดนโยบายหรือ
แผนพัฒนาพันธกจิการผลิตบัณฑิต สรางกรอบผลลัพธที่เปนคุณลักษณะนักศึกษา/บัณฑิตที่
ตองการ (Desired Outcomes of Education, DOE) ทั้งในระหวางที่กําลงัศึกษาและหลงั
สําเร็จการศึกษา 

3. ระดับวิชาชีพ สรางความรวมมือระหวางองคการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร 
นําผลผลิตจากการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานของนักศึกษา เชน จากรายวิชานวตกรรรมการ
พยาบาล นําไปตอยอดในงานบริการพยาบาล หรือนําแนวคิดที่มีผลตอการสรางเสริมสุขภาพไป
ประยุกตใชในหอผูปวย 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานที่ 5 ตามหลักสูตรปฐมวัย 
2560 การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและ
หลังจากจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนทิานอสีปในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการ
เปรียบเทียบการจัดประสบการณการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนโดยการใชนิทานอีสปเขามา
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เปนเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ของโรงเรียนในกลุมเครือขายชะอวด 3 จํานวน 1 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานกุมแป จํานวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบรายการสอบถามดานคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยแลวนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอีสป 
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ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปแลวมีการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่สูงขึ้นกวากอน
ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอีสป เพราะในนิทานอีสปไดสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เปนการฝกใหเด็กนําไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
สังคมและทําประโยชนใหแกสังคมตอไป 
 
คําสําคัญ : นิทานอีสป, คุณธรรมจริยธรรม, ประสบการณการเรียนรู 
 
 
Abstract 

This research article aims to compare the standard 5 according to the 
Early Childhood Curriculum 2017, morality, ethics and good-heartedness of 
Kindergarten Year 2 children before and after learning experiences using Aesop 
fables in the development of morality and ethics By comparing the learning 
experiences before and after school by using Aesop's fables as part of moral 
development ethics for children The sample group used in this study were 
children in the second year of kindergarten at one of the Cha-uat 3 network 
schools, namely Ban Kum Pae School. Number of students 30 which was 
obtained by selecting a specific sample group The tool used for data collection 
was a moral questionnaire. The ethics of early childhood children were then 
analyzed by content analysis. The results showed that children in kindergarten 
year 2 After having organized a learning experience using Aesop's fables to 
develop morality and ethics, there was a higher moral and ethical development 
than before receiving learning experiences using Aesop's fables. Because in 
Aesop's fables have inserted morals and ethics as a training for children to 
implement. Change behaviors in various aspects of daily life to be good people 
with morals and ethics, be able to behave as a role model for society and 
continue to benefit the society.  
 
Keyword : morality ethics, Aesop's Fables, learning experience 
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บทนํา 

 โลกสังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มากขึ้น กอใหเกิดความ
สะดวกสบายในการใชชีวิตจนหลายครั้งความสะดวกสบายเหลานี้ กลายเปนเปาหมายหลักของ
การพัฒนาสังคม สมาชิกในสังคมเกิดความหลงลืมละเลยที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณงาม
ความดีที่มีอยูในตัวเองสภาพแวดลอมของสังคมไทยปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกา
ภิวัตนจากการ เลื่อนไหลของวัฒนธรรมที่หลากหลายจากตางประเทศ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ไร
พรมแดนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลจนทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอยางรวดเร็วและรุนแรง เด็กและเยาวชนมีสภาพจิตใจออนแอและภูมิคุมกันบกพรองทาง
สังคม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรรที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีและวัฒนธรรมที่พึงประสงคมาใชเปน
เหตุใหคานิยม พฤติกรรมทางสังคมวิถีชีวิต โลกทัศน มนุษยและความเปนอยูเปลี่ยนไปเกิด
คานิยมแนวใหม เลียนแบบคานิยมตะวันตก เปนแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถือการ
แขงขันและการผลิตเพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเปนหลัก สังคมเกิดการแขงขัน
เพื่อความไดเปรียบไดชัยชนะ กลยุทธการตลาดถูกนํามาใชเพื่อสรางคานิยมทางวัตถุกลายเปน
วัตถุนิยม สรางความฟุงเฟอในชีวิตความเปนอยู ทั้งนี้เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการอยางไร
ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งตางจากคานิยมตะวันออกโดยเฉพาะ สังคมไทยที่มีคานิยมคุณธรรมใน
อดีตเปนแบบคุณธรรมนิยม คุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอสังคมประเทศชาติ เพราะเปน
องคประกอบหลักที่จะทําใหมนุษยอยูในสังคมอยางไมเบียดเบียนหรือทําลายซึ่งกันและกัน อีก
ทั้งยังชวยสงเสริมใหมนุษยมีจิตใจที่ดีงาม มีความรัก ความเมตตา ความสามัคคี เสียสละ 
เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ้งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีและเปนประโยชนสามารถ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
  ความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้น ตองประกอบไปดวยความเจริญทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม สติปญญา และความมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ดังเปาหมายของการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั่นคือ การมีความรู 
คูคุณธรรม ซึ่งมีความสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และมีคุณธรรมจริยธรรม
และ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข1 

                                                             
1 สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห งชาติ , พระราชบัญญัติ การศึ กษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542, (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา มาตรา 6, 2542), หนา 3. 
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  กระทรวงศึกษาธิการ ไดระบุวา ดวยภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งทํา
ใหประเทศไทยตองเผชิญอยูขณะนี้เมื่อพิจารณาอยางรอบดาน ที่สําคัญคือ การอยูบนรากฐาน
ของคุณธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ดีงามควรแกการประพฤติปฏิบัติ การพัฒนาบุคคลโดยใชคุณธรรมนั้น
เปนสิ่งที่จะชวยพัฒนาคนในชาติใหเปนมนุษยที่สมบูรณดวยกาย วาจา ใจ โดยใชคุณธรรมเปน
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีความรูและอยูดีมีสุข ซึ่ง 8 
คุณธรรมพื้นฐานประกอบดวย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ2  
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เปน
การศึกษาที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับเด็กแรกเกิด - 6 ป เพราะเด็กในวัยนี้เปนวัย
ที่กําลังพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ประสบการณที่เด็กไดรับจะมี
อิทธิพลตอการเสริมสรางความพรอมและพัฒนาในขั้นตอไป โดยยึดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
วิสัยทัศน หลักการ บนพื้นฐานแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยสากลและความเปนไทย 
ครอบคลุมการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมและการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กตลอดจนเจตคติที่ดีตอการเรียนรูที่
สงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหแกเด็กและมุงเนนการพัฒนาเด็ก แตละคนใหเต็ม
ตามศักยภาพดวยความรวมมือของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยสูการสรางคนไทยที่มีศักยภาพในอนาคต 
เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหกาวหนาอยางยั่งยืน 
 ปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนในกลุมเครือขายชะอวด 
3 นั้น เปนเพราะสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กจากการสํารวจในระบบปจจัยพื้นฐานประจําป
การศึกษา 2564 ที่สํารวจพบวาเด็กจะถูกทอดทิ้งใหอาศัยอยูปูยา – ตายาย หรือไมบางคนก็
เปนพอแมเลี้ยงเดี่ยวซึ่งจะออกไปทํางานรับจางนอกบานไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนลูก ซึ่ง
สภาพแวดลอมรอบบานก็ไมคอยจะเอื้ออํานวยตอพัฒนาการของเด็กจากการที่ครูผูสอนไดทํา
การลงเยี่ยมบานและเห็นสภาพสิ่งแวดลอมจริงของเด็ก และเห็นวาเด็กในวัยนี้เปนชวงวัยที่กาํลงั
พัฒนาในดานความคิดความจําเด็กและจะจดจําพฤติกรรมจากบานมาสูโรงเรียน เพราะเปนชวง
วัยที่มีการพัฒนาทางสติปญญาสูงที่สุดของชีวิต ไมวาจะเปนพอ แม สิ่งแวดลอมรอบขาง 
หรือเพื่อนตางก็มีอิทธิพลตอเด็กดวยกันทั้งนั้น สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กจึงมีสวนสําคัญตอ
                                                             

2 กระทรวงศึกษาธิการ, ขาววงการศึกษา : ศธ.ขับเคลื่อนการสรางเสริมประสบการณอาชีพและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน, [ออนไลน], แหลงที่มา : https://www.moe.go.th/ 
moe/th/news/, [1 กรกฎาคม 2562]. 
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ความคิดและพฤติกรรมของเด็ก โดยการแสดงออกของเด็กสวนใหญจะมีที่มาจากการ 
“เลียนแบบ”  
 ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนี้อาจสงผลดี หรือผลเสียตอเด็กในระยะยาวได เด็กนั้นจะเริ่ม
เขาใจและเริ่มมีจินตนาการ การลอกเลียนแบบเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ถูกกระตุน
ดวยระบบการรับรูของรางกายเปนระบบการทํางานของสมองการลอกเลียนแบบเกิดขึ้นจาก
ประสบการณที่คอย ๆ สั่งสมมาบางครั้งพฤติกรรมเหลานี้เด็กอาจจะซึมซับมาจากที่บาน 
โรงเรียนหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว เมื่อเด็กเห็นพฤติกรรมดังกลาวซ้ํา ๆ ในสภาพแวดลอมเดิม ๆ 
เด็กจะเริ่มลอกเลียนแบบพฤติกรรมและในบางครั้งพฤติกรรมเหลานี้จะก็สงผลใหเด็กเกิดการ
กระทําหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและนําพฤติกรรมเหลานั้นมาใชกับเพื่อนที่โรงเรียนอยางที่
เห็นไดชัดเจน คือ เด็กขาดความซื่อสัตย ความมีเมตตากรุณา ชวยเหลือแบงปน ไมมีความเห็น
อกเห็นใจผูอื่น จึงสงผลต อพัฒนาการในดานตาง ๆ  ดังนั้นผูปกครองหรือคนที่ใกลชิดเด็กควรที่
จะมีกิจกรรมในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก เชนการอานนิทานใหลูกฟงเปนกิจกรรมที่ทุก
บานสามารถทําได ขอแคมีหนังสือนิทาน มีผูปกครองคอยเลาใหฟง แมจะไมไดอานสนุกหรือ
ตลกมากก็เกิดประโยชนตอพัฒนาการของเด็กอยางรวดเร็ว ทําใหเด็กเฉลียวฉลาด รักการอาน 
เปนเด็กดี เช่ือฟง และที่สําคัญเปนการกระตุนพัฒนาการของสมองสวนหนาเพราะจิตใจของ
เด็กเปนเรื่องที่สําคัญละมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกและการดําเนินชีวิตของเด็ก 
 ดังนั้นนิทานจึงเปนหัวใจสําคัญของเด็ก ที่จะทําใหเด็กมีจินตนาการอันกวางไกล ผูใหญ
จึงมักใชนิทานเปนสื่อที่จะชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชวยใหเด็กเกิดการ
เรียนรู เพราะนิทานเปนสิ่งที่เด็กชอบเด็กและใหความสนใจ ครูควรจะใชนิทานอีสปเปนสื่อใน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กในดานมาตรฐานที่ 5 ตามหลักสูตรปฐมวัย 
2560 การมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม เนื่องจากนิทานเปนสื่อที่ชวยในการจัด
ประสบการณทุก ๆ กิจกรรม ผลจากการที่เด็กไดฟงนิทานจะทําใหเด็กจดจําไดนาน และ
สามารถเชื่อมโยงประสบการณตาง ๆ  ไดเปนอยางดีเหมาะสมแกการที่ครูจะสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและขอคิดดี ๆ ลงไปในในการเลา ถานิทาน ครูจําเปนตองมีกลวิธีในการเลานิทาน
เพราะนิทานเปนการกําหนดตัวแสดง ในนิทานมีความหมายและใหบทบาทของการแสดงที่เปน
สื่อใหเด็กจดจํา นิทานเปนสื่อชนิดหนึ่งที่มีความใกลชิดกับเด็กแทบทุกวัยโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
เด็กปฐมวัย เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ จะถูกกลั่นกรองออกมาเปนนิทานในหลาย ๆ 
ลักษณะที่ผูฟง ฟงแลวจะเกิดความเพลิดเพลินใหความรูทัศนคติตลอดจนการปลูกฝงคานิยม 
นิทานจึงเปนตัวชวยสรางสมาธิของเด็กใหยาวนานขึ้นและยังชวยเสริมสรางพัฒนาการดาน 
ตาง ๆ ไดเปนอยางดีการเลานิทานจึงเปนอีกทางหนึ่งที่จะชวยสรางคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
เด็ก เพราะนิทานเปนเรื่องของจินตนาการที่ใหเกิดความบันเทิงเต็มเปยมไปดวยความสนุกสนาน 
โลกของเด็กเปนโลกสดใสดวยวัยที่มีจินตนาการ นิทานจะสรางจริยธรรม เพื่อเปนแนวทางใน
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การประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามและถูกตองทั้งตอตนเองตอผูอื่นและตอสังคม เพื่อที่จะอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข  
 จากเหตุผลและสภาพปญหาที่กลาวมา จึงทําใหผูวิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูโดยการใชนิทานอีสปเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก และครูจะ
ติดตามผลโดยการประเมินและรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวกับผลของการดําเนินงาน เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไววาไดผลตามที่กําหนดไวเพียงใด มีบทบาทความสําคัญในการ
ใหขอมูลดานความคืบหนา ช้ีปญหา และขอขัดของดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ขอบกพรองที่เกิดจากการทดลองนี้อยางไร เพื่อนําขอมูลไปแกไขและปรับใชเกิดประโยชน เพราะ
ในนิทานอีสปเต็มเปยมไปดวยคติสอนใจโดยเนนการรับรูซึ่งจะสงผลใหเด็กไดปฏิบัติในสิ่งที่ดี
และเปนประโยชนเพราะเด็กในชวงวัยอายุแรกเกิด - 6 ป เด็กในชวงวัยนี้จะจดจําอะไรไดดีกวา
เด็กชวงวัยอื่น ๆ อีกทั้งในนิทานยังฝกใหเด็กมีสมาธิที่ยาวนานขึ้น เด็กจะไดรับรูสิ่งตาง ๆ มาก
ขึ้นเหมาะสมแกการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมเนนการอธิบายใหเด็กเขาใจคุณธรรมจริยธรรม
โดยสอดแทรกลงไปในนิทานเหลานั้นทําใหเด็กไดรับการปลูกฝงสรางคุณธรรมจริยธรรมไป
พรอม ๆ กันดวย ทําใหนาสนใจมากยิ่งขึ้นและเพิ่มเทคนิคใหม ๆ ในการเลานิทานของครูอีกทั้ง
ยังชวยผอนคลายอารมณพัฒนาภาษา ปลูกฝงนิสัยที่ดีใหกับเด็ก โนมนาวใหเด็กเปดใจยอมรับ
พฤติกรรมตาง ๆ ที่เปนตนแบบที่ดีในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ดังนั้นการเลา
นิทานใหเด็กฟงพรอมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปดวยนั้นเปนการฝกใหเด็กนําไป
ปฏิบัติ แลวติดตามผลโดยการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติตามนิทานแตละเรื่องที่ครูเลา
เปนการเนนย้ําใหเด็กจําและเขาใจเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานตาง ๆ  ของเด็กเปนคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมทุกคน สามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมและทํา
ประโยชนใหแกสังคมตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานที่  5 ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังจากจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยใชนิทานอีสป 
 2. เพื่อสอบถามความพึงพอใจของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการเลานิทาน
อีสปในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ของโรงเรียนใน
กลุมเครือขายชะอวด 3 จํานวน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานกุมแป จํานวน 30 คน ซึ่งเปน
โรงเรียนที่ผูวิจัยสอนอยูและคุนเคยกับเด็กเปนอยางดี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ซึ่งไดมาจากการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.1 นิทานอีสป 
  2.2 แผนการจัดกิจกรรมเสรมิประสบการณการเลานทิาน  
  2.3 แบบรายการสอบถามดานคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
   2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม      

 3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลานิทาน  
 3.2 ดําเนินการเลือกสาระนิทานที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดเนื้อหานิทานที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จําแนกนิทานออกเปน 4 ดาน ในมาตรฐานที่ 5 ตามหลักสูตร
ปฐมวัย 2560 ความคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
   ดานที่ 1 ความซื่อสัตยสุจริต 
   ดานที่ 2 ความเมตตากรุณา มีน้ําใจ และชวยเหลือแบงปน     
   ดานที่ 3 ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
   ดานที่ 4 ความรับผิดชอบ 
  3.3 กําหนดประเด็นติดตามผลการปฏิบัติของเด็กตามนิทานแตละเรื่องให
สอดคลองกับจุดประสงคของนิทาน รวมทั้งหมด 12 เรื่อง    
  3.4 นํานิทาน ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทานอีสป แบบสอบถามการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 
ปที่ 2 เสนอตอผู เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของสาระกับจุดประสงคความ
เหมาะสมของภาษาคําถามที่ใช และสื่อ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช และความชัดเจนของขอคําถาม  
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  3.5 นํานิทาน ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณการเลานิทานอีสป แบบสอบถามการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 
2 ที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอิสปในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ที่
ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน และเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับ
การแสดงความคิดเห็น โดยเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.66 ข้ึนไป    

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้  
  4.1 ทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบาน
กุมแปในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.2 กอนทําการทดลองผูวิจัยไดใหเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่  2 ทั้งหองทํา
แบบสอบถามการประเมินคุณธรรม จริยธรรม กอนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทาน
อีสปในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 40 ขอ โดยผูวิจัยจะเปนคนอานแบบประเมิน
ใหเด็กฟง จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนตามลําดับ 
  4.3 เตรียมผู เรียนและครูผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณการเลานิทานอีสปในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กระดับชั้นอนุบาลปที ่
2 ตลอดจนการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบ ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดย
ทดลองเปนเวลา 3 สัปดาห สัปดาห 4 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ในชวงเวลา 09.30 - 
09.50 จนสิ้นสุดการทดลอง 
  4.4  หลังจากสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยให เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่  2 ทํา
แบบสอบถามการประเมินคุณธรรม จริยธรรม หลังการไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูโดย
ใชนิทานอีสปในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 40 ขอ โดยผูวิจัยจะเปนคนอานแบบ
ประเมินใหเด็กฟงจากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนตามลําดับ 
  4.5 ประเมินความพึงพอใจของเด็กที่มีตอการไดรับการจัดประสบการณการเรียนรู
โดยใชนิทานอีสปในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพี่นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนผลของการศึกษาเรื่องการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทาน
อีสปเพื่อเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรมของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนในกลุมเครือขาย
ชะอวด 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผู
วิจัยคนควาสรุปผลการศึกษาดังนี้ 

 1. ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานที่ 5 ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 การมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังจากจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยใชนิทานอีสป สูงกวากอนจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

 2. สอบถามความพึงพอใจของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการเลานิทานอีสปใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.88, S.D = 0.89) 
และเมื่อ พิจารณาพบวา ดานความซื่อสัตยสุจริต (  = 3.90, SD = 0.35) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ดานมีความรับผิดชอบ (  = 3.86, SD = 0.39) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานความมี
เมตตากรุณา มีน้ําใจ ชวยเหลือแบงปน ( = 3.93, SD = 0.44) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
ดานการมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น (  = 3.83, SD = 0.39) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอีสปเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 

 1. ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานที่ 5 ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังจากจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยใชนิทานอีสปสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกบั
ผลการศึกษาของ ปมปภา รวมสุข, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน, นันทิยา ดวงภัมเมศ และคณะ3  
วิจัยเรื่องการสรางนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมดานความมีน้ําใจ สื่อวิจัยที่ ผูวิจัยสราง

                                                             
3 ปมปภา รวมสุข, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน, นนัทิยา ดวงภัมเมศ และคณะ. การสรางนิทานเพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมดานความมีนํ้าใจ, วารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน (มกราคม-เมษายน 2558) : 
903. 
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ขึ้นมีผลตอกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมดานความมีน้ําใจหลังการทดลองสูงกวากอนการ 
ทดลองเลานิทานอยางมีนัยสําคัญทางทางสถิติที่ระดับ .01  

 2. ผลการศึกษาการสอบถามความพึงพอใจของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการ
เลานิทานอีสปในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานมีความเมตตากรุณา มีน้ําใจ 
ชวยเหลือแบงปน รองลงมาอันดับ 1 คือดานมีความซื่อสัตยสุจริต รองลงมาอันดับ 2 คือ  
ดานการมีความรับผิดชอบ และสุดทาย คือ ดานมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ทั้งนี้เปนเพราะการ
จัดประสบการณการเรียนรูยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมถึง เด็ก ๆ มีความกลาแสดงออกมี
โอกาสไดแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือรนในการเรียน สงผลให
เด็ก ๆ พัฒนาความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางรวดเร็ว และเปนการสงเสริมให เด็ก ๆ 
ที่มีความสามารถตางกันไดรวมมือกันเรียนรู มีความตื่นเตนสนุกสนานในการจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยใชนิทานอีสปในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จึงทํา ใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดี
ระหวางกันสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิไลลักษณ ภาโส4 ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัด
ประสบการณสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใชการเลานิทานอีสป ซึ่งความพึง
พอใจของเด็กเกี่ยวกับการจัดประสบการณสงเริมทางสังคมโดยใชการเลานิทานอีสป
ประกอบการใชสถานการณจําลอง มีคาเทากับ 2.74 โดยเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ชอบ
ฟงนิทานอีสปที่คุณครูเลาใหฟงเพราะใหคติธรรสอนใจในเรื่องความดีความชั่ว ชอบปฏิบัติตน
ตามขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนดวยความเต็มใจ และชอบฟงนิทานอีสปเพราะตัว
ละครเปนสัตวมีบทบาทเหมือนคน        
   

 

 

 

 

                                                             
4 วิไลลักษณ ภาโส, “การพัฒนาการจัดประสบการณสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

โดยใชการเลานิทานอีสป ประกอบการใชสถานการณจําลอง,” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), 2555. 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยการประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอีสปเพื่อเสริมสราง คุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ผูวิจัยไดขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1. จากการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอีสปในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับเด็กระดับชั้นอนุบาล ปที่ 2 นั้นพบวา เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 มีการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม สูงขึ้นดังนั้นควรมีการนําเอานิทานอีสปมาเปนสวนหนึ่งในการจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก    

 2. ครูควรมีการเริมแรงใหกับเด็กอยางหลากหลาย เชน คําชมเชย สติ๊กเกอรของรางวัล 
หลังจากที่นักเรียนทําแบบสอบถามเสร็จ หรือการพูดอธิบายใหกําลังใจเด็กที่ยังทําแบบสอบถาม
ไมเสร็จและใหเพื่อนในชั้นเรียนรวมแสดงความยินดี ซึ่งจะทําใหเด็กแตละคนเกิดความ
ภาคภูมิใจ รวมถึงการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหมีความเปนกันเองและมีความสุข   

 3. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชนิทานอีสปในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับ
เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ครูผูสอนควรออกแบบสอบถามใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก และความ
เริ่มจากแบบสอบถามอยางงายไปหายากเพื่อใหเด็กเขาใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ1)ทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสราง
นวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 2) ทําความ
เขาใจเงื่อนไขทาง2สังคมและวัฒนธรรมลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการสราง
นวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  
และ3) คนหาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยกลุมเปาหมายคือกลุมอาชีพหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จํานวน 4 กลุม ซึ่งใชการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษารายกรณี เก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก รวมกับการศึกษาขอมูลจากเอกสาร และทําการวิเคราะหดวย
การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1. ระบวนการสรางนวัตกรรมของกลุมอาชีพแบง
ออกเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 จุดเริ่มตนของการสรางผลิตภัณฑ ชวงที่ 2 การปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา และชวงที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑและเขารวมโครงการเครือขายองค
ความรู (KBO) 2.เงื่อนไขที่เกี่ยวกับกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น พบวา
1)เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย 1.1) การไดรับการถายทอดภูมิปญญาจาก
บรรพบุรุษ 1.2)การมีตนทุนทางวัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑในชุมชน 1.3) การมีตนทุนดาน
ทักษะอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 1.4) การมีแหลงเรียนรูในชุมชน 1.5) การไดรับการสนับสนุน
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องคความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอก และ 2) เงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการสราง
นวัตกรรมประกอบดวย 2.1) ความรูที่ไดรับจากการเรียนที่เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑ  
2.2) ความรูและประสบการณจากการเรียนรูในการทํางานที่สงเสริมในการสรางผลิตภัณฑ  
2.3) การมีทักษะเชิงชางในการประดิษฐอุปกรณ และ 2.4) การเขาอกเขาใจอยางรูถึงการใช
สินคาและผลิตภัณฑ3.แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมประกอบดวยการ
สงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น และแนวทางการสงเสริมการเรียนรูผานการสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐ โดยพบแนวทางในการสงเสริม ประกอบดวย 3.1 การสนับสนุนดาน
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 3.2) การสงเสริมความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด  
3.3) การสงเสริมการสรางเรื่องราวของผลิตภัณฑ 3.4) การสงเสริมในการใชพืชทองถิ่นสราง
ผลิตภัณฑที่เปนตัวบงชี้ทางภูมิศาสตร 3.5) การสงเสริมเพื่อเขาแขงขันระดับประเทศ 3.6) การ
สงเสริมใหผูประกอบการ OTOP จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากขอคนพบจากการวิจัย
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อสรางนวัตกรรมบนฐานของ
ภูมิปญญาทองถิ่นได 

คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น, การสรางนวัตกรรม, กระบวนการสรางนวัตกรรม 
 
 
Abstract 

 This study is qualitative research and has the following aims: (1) to 
understand the process of creating innovation using the local wisdom of a One 
Tambon One Product Occupational (OTOP) group; (2) to understand social and 
cultural factors, and the personal characteristics related to creating innovation 
by using the local wisdom of OTOP groups; and (3) finding ways to promote 
learning to create innovation based on local wisdom for OTOP groups. The key 
informants in this research were the lead members of OTOP occupational 
groups in four provinces by using the case study method and data collection by 
in-depth interviews. The results of the research revealed: (1) the innovation 
creation process of professional groups was divided into three phases: phase 
one, the beginning of product creation, phase two, product modification to add 
value, and phase three, product development and participation in the 
Knowledge Based OTOP Network (KBO), Project Two. The conditions related to 
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the process of creating innovation using local wisdom revealed: (1) the social 
and cultural conditions consisted of: (1.1) receiving wisdom from ancestors;  
(1.2) the cost of raw materials to produce products in the community; (1.3) the 
cost of industrial skills and handicrafts; (1.4) the presence of learning resources 
in the community; and (1.5) knowledge from external experts; and (2) the 
conditions of personal characteristics affecting innovation were as follows:  
(2.1) the knowledge gained from learning about product creation;  
(2.2) knowledge and experience from work and learning that promoted product 
creation; (2.3) technical skills in equipment fabrication and (2.4) understanding 
the use of goods and products. The approach to promoting learning for 
innovation development included: (1) promoting the transfer of local wisdom; 
(2) approaches to promote learning through government agency support. The 
findings of the learning promotion guidelines were as follows: (1) product 
knowledge support; (2) product development and marketing knowledge 
promotion; (3) product story creation; (4) the promotion of using local plants to 
create products and a geographical indicator; (5) promotion to compete at the 
national level; and (6) encouraging entrepreneurs to apply for patents and petty 
patents. The key findings from this research can apply for development 
guidelines for the actions of stakeholders to create innovations based on local 
wisdom. 

Keyword : Local wisdom, Innovation creation , Innovation creation process 
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บทนํา 

ปจจุบันสังคมโลกในมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกๆดาน โดยไมอาจปฏิเสธไดวามี
ผลมาจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม เปนปจจัยที่
สําคัญที่ทําใหเรารูสึกวายุคแหงการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนั้นเปลี่ยนไปสูยุคของ
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) และเศรษฐกิจสรางสรรค(Creative 
Economy)เปนที่เรียบรอยแลว องคกรตางๆจึงตองปรับตัวและจําเปนตองแขงขันกันดวย 
“ความคิดสรางสรรค (Creativity)” และ “นวัตกรรม (Innovation)” นอกจากนี้ รัฐบาลยังได
พยายามปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจทุกระดับใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึน้ โดย
ไดกําหนดเปนนโยบายภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)1 และแผนพัฒนา
เศษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564)2, โดยคลอบคลุมไปทั้งธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม วิสาหกิจชุมชน(Community Enterprise) และกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินกิจการในการผลิตสินคา และบริการ หรืออื่นๆได เพื่อเปน
การสรางรายได สรางอาชีพ และมุงเนนใหสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได ดังนั้นอาจกลาวสรุปได
วาการที่ ครอบครัว ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุมโอทอป สามารถที่จะบริหารจัดการ ประยุกตใช
ทรัพยากรในทองถิ่น ชุมชน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ออกมาไดอยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ที่เรียกวาตนทุนในชุมชน โดย“ทุนของชุมชน” ไมไดหมายถึงแตเพียงเงินแต
รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี ที่เปนทุนทางวัฒนธรรม ตนทุน
ทางสังคมอีกดวย3 

อีกทั้งการจะทําความเขาใจเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP อยางลึกซึ้งเราจําเปนตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่น วาแตละกลุมนั้นไดใชเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรม
อยางไร ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของการสรางนวัตกรรมโดยฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยูนอย สวนใหญจะเปนการศึกษาเรื่องของการ
                                                             

1 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. “ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
พ.ศ. 2561 - 2580”. 2561. 

2 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564”. 2560. 

3 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณฑ  ( OTOP). [ ออน ไลน ] ,  แหล ง ที่ ม า  :  https://data.go.th/en/dataset/otop2563,  
[1 กรกฎาคม 2564]. 
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พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP การสงเสริมการตลาด ความยั่งยืนของกลุม แตการศึกษาถึงรูปแบบ
ของการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะ กระบวนการ ที่นํามาสรางผลิตภัณฑยังไมคอยมี
มากนัก ทั้งที่ เปนสวนที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เชื่อมโยงไปกับสังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี การศึกษาพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปญญาจึง
มุงเนนที่จะทําการศึกษาคนควา ถึงความคิดสรางสรรค ความรู  ภูมิปญญา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเปนการคนหาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
วาการเกิดความคิดใหม ๆ และความสามารถที่จะประยุกตใชความคิดสรางสรรคใหม ๆ 
เหลานั้น ไปใชใหเกิดการสรางนวัตกรรม ใหออกมาในรูปของผลิตภัณฑ กระบวนการ เปนการ
ประยุกตใชองคความรูในการบมเพาะใหเกิดนวัตกรรมทําใหเกิดการไหลเวียนของทุนทางปญญา 
กอใหเกิดศักยภาพที่จะเกิดพฤติกรรมการสรางนวัตกรรม งาน สรางรายไดและการสงออก 
ในขณะเดียวกันก็จะทําใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคม และชุมชน ทําใหเกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสงเสริมการพัฒนามนุษย เกิด “เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค” 
(Creative Economy) ขึ้น เกิดการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงาน การคา 
นวัตกรรม และความยึดโยงกันของสังคม4 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นสมควรดําเนินการวิจัยเรื่องเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
สรางนวัตกรรม โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) เพื่อทําความเขาใจเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะสวนบุคคลของที่เกี่ยวของ
กับการสรางนวัตกรรม เมื่อศึกษาและทําความเขาใจแลวนํามาคนหากระบวนการการเรียนรูใน
การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นสูการสรางนวัตกรรม เพื่อเปนแนวทางไปสูการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนนําองคความรูที่ไดไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนโยบายแนวทางการ
การสงเสริมการเรียนรู รวมกับการดําเนินงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขายองค
ความรู (Knowledge – Based OTOP : KBO) และแผนในการสรางความเขมแข็งและยังยืนใน
ชุมชน นอกจากนี้องคความรูที่ไดยังเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปโดยตอยอดจาก
ประเด็นที่เปนขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ 
 
 

                                                             
4 สมบัติ กุสุมาวลี, การสํารวจแนวคิดภาวะผูนําในองคกรระดับโลก ศึกษาจาก Harvard Business 

Review 2010-2012, ที่ประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2556, สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556. 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

2. เพื่อทําความเขาใจเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) 

3. เพื่อคนหาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมบนฐานของภมูปิญญา
ทองถิ่น ของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐาน
ของภูมิปญญาทองถิ่นและแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษา
กลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการการสราง
นวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปน
การทําความเขาใจเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะสวนบุคคลของที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) และเพื่อคนหาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมบนฐาน
ของภูมิปญญาทองถิ่น ของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไดนั้นจําเปนตองอาศัย
ขอมูลเชิงลึกจากกลุมที่มีประสบการณตรงในการใชภูมิปญญาในการสรางนวัตกรรมและบริบท
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ผูวิจัยจึงเลือกดําเนินการวิจัยดวยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ใชวิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study) ประเภทกรณีศึกษาเพื่ออธิบาย (Instrumental 
Case) ทั้งนี้ เพื่อบรรยายและมุงหาคําอธิบายปรากฏการณ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 1) พื้นที่วิจัยและกลุมผูใหขอมูล 2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 3) การเก็บรวบรวม
ขอมูล 4) การวิเคราะหขอมูล 5) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 6) การพิทักษสิทธิ์
ผูใหขอมูล 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องกระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและแนว
ทางการสงเสริมการเรียนรู เพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษากลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพ(Qualitative Research) 
ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ดังนั้นการนําเสนอผลการวิเคราะหในบทนี้มุน
เนนในเรื่องของการทําความเขาใจและรายละเอียดพรอมทั้งบริบทอยางสมบูรณของกรณีศึกษา
ผานการถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 
ของกลุม (OTOP) จากขอมูลที่ไดจากกลุมผูใหขอมูลผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลผานการศึกษา
เฉพาะกรณีแบบ Instrumental Case โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผานการบรรยาย
ขอมูลสําคัญจากผูใหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก กลาวคือเปนการใชขอมูลที่
สําคัญของผูใหขอมูลเปนกรณีศึกษาเพื่อตอบประเด็นปญหาการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนด โดยแบง
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวนดังนี้ สวนที่ 1 บริบทพื้นที่และผูใหขอมูล 
สวนที่ 2 กระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น สวนที่ 3 เงื่อนไขทางสังคม
และวัฒนธรรมและเงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคล และสวนที่ 4 แนวทางการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

1. บริบทพ้ืนที่และผูใหขอมูล 

สําหรับขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลเปนหลักการบรรยายถึงขอมูลพื้นฐานในภาพรวม
เกี่ยวกับลักษณะของผูใหขอมูลกลุมที่ 1 กลุมผูใหขอมูลหลักที่เปนกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ที่ไดมีการรวมกลุมและมีประสบการณในการสรางผลิตภัณฑจากภูมิปญญา
และมีการพัฒนาจนไดรับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ ของกรมพัฒนาชุมชน โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับชีวิตและบริบทตางๆ ผูวิจัยจะนําเสนอสอดแทรกในสวนที่สําคัญกับการตอบ
วัตถุประสงคในสวนของผลการศึกษา สวนกรณีที่ศึกษา 2 กลุมผูใหขอมูลที่เปนกลุมที่มีสวนชวย
ในการสงเสริมหรือชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) 
จากขอคนพบปรากฎวาบริบทของแตละพื้นที่มีเรื่องของการใชชีวิต การใชพืชที่มีในทองถิ่น ทั้ง
ในสวนที่เปนผลิตผลจาการเพาะปลูกหรือภูมิประเทศที่ชวยใหมีทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ เปน
ตัวชวยในการใหแตและกลุมอาชีพมีการนํามาเปนสิ่งที่ใชในการสรางผลิตภัณฑที่ผสมผสาน
เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและเงื่อนไขลักษณะสวนบุคคล 
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 2. กระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  

กระบวนการนั้นมีการเริ่มตนและมีขั้นตอนเปนอยางไรบาง เพราะแตละในกลุม มีความ
แตกตางกันเนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ ความรู  ทักษะ ภูมิปญญา วัสดุอุปกรณ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น ตลอดจนสภาพแวดลอมรอบขาง ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด เปน 
3 ชวง คือชวงที่ 1 จุดเริ่มตนของการสรางผลิตภัณฑ ชวงที่ 2 ชวงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลคา ชวงที่ 3 ชวงการพัฒนาผลิตภัณฑและเขารวมโครงการเครือขายองคความรู 
Knowledge-Based OTOP : KBO ดังรายละเอียดตามตอไปนี้ 
 ชวงที่ 1 จุดเริ่มตนของการสรางผลิตภัณฑ ชวงที่แตละกลุมไดมีการรวมกลุมเกิดขึ้น
เพื่อที่จะเริ่มตนในการสรางผลิตภัณฑในตอนแรก โดยเปนชวงของการดําเนินงานในการผลิต
หรือสรางผลิตภัณฑออกมาเพื่อจําหนายสรางรายไดในชวงเริ่มตน โดยเริ่มจากการรวมกลุมของ
คนในชุมชน เพื่อกอตั้งกลุมอาชีพ OTOP ตอจากนั้นมีการแบงหนาที่ในการดําเนินการของกลุม 
เปนเรื่องของการบริหารจัดการของการเปนกลุมที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแบง
หนาที่ในการดําเนินงาน และเมื่อดําเนินการไปไดสักระยะก็มีการริเริ่มสรางผลิตภัณฑ เปนชวงที่
มีการลงมือในการริเริ่มของการทํา ซึ่งในชวงนี้เปนชวงที่มีรายละเอียดคอนขางมาก เนื่องจากมี
หลายวิธีที่แตกตางกันไปทั้งที่เปนการเริ่มตนจากการอะไรงาย ๆ รอบตัวของตนเองรอบบาน 
เปนการใชความรูจากครอบครัวหรือภูมิปญญาเทาที่มีในการสรางผลิตภัณฑในขั้นเริ่มแรกเพื่อ
สรางผลิตภัณฑจากความคิดมาริเริ่มในการผลิตและสรางการคัดเลือกวัตถุดิบจากที่มี ในการ
สรางผลิตภัณฑกลุม การนําภูมิปญญามาใชในชวงของการเริ่มทดลองจนไดผลิตภัณฑ การขาย
เพื่อรายได เปนการนําสินคาหรือตัวผลิตภัณฑของกลุมออกจําหนายเพื่อสรางรายไดภายใตการ
ดําเนินงานของกลุม 
 ชวงที่ 2 ชวงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑเพื่อการเพิ่มมูลคา การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ
เพื่อการเพิ่มมูลคา ชวงที่การดําเนินการในการสรางผลิตภัณฑของกลุมไดมีการเริ่มตนทํามาได
สักระยะหนึ่งแลว ภายในกลุมเกิดความคิด หรือมีไอเดียที่จะมีการพัฒนา ตอยอดสินคาและ
ผลิตภัณฑ ทั้งในสวนของตัวสินคาเดิมที่ไดดําเนินการมาแลว หรือเปนการพัฒนารูปแบบใหม
จากวัตถุดิบเดิมโดยอาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชงาน 
โดยมีขั้นตอนที่เกิดขึ้นดังนี้ 1.จุดเปลี่ยนในการเกิดไอเดียในการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
2.การคนควาหาความรู และการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 3.การใชกระบวนการ วิธีการ เทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตรเขามาสรางผลิตภัณฑ 4.การทดสอบผลิตภัณฑและการวางผลิตภัณฑออกสู
ตลาด 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 47 

 ชวงที่  3 ชวงการพัฒนาผลิตภัณฑและเขารวมโครงการเครือขายองคความรู 
Knowledge-Based OTOP : KBO เปนชวงที่กลุมไดรับการคัดเลือกจากเจาหนาพัฒนาชุมชน
ระดับอําเภอ ใหเขารวมโครงการเครือขายองคความรู Knowledge-Based OTOP : KBO ของ
จังหวัดซึ่งเปนโครงการที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดจัดขึ้น โดย 1.การเขารวม
พัฒนาความรู และพัฒนาผลิตภัณฑ 2.การเขารวมประกวดผลิตภัณฑระดับประเทศ 

3. เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคล 

เปนหนึ่งในประเด็นหลักของงานวิจัยเพื่อที่จะทําความเขาใจในเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับ
การสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ซึ่ง
งานวิจัยนี้ไดแบงเงื่อนไขออกเปน 2 คือ 1) เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม และ 2) เงื่อนไข
ดานลักษณะสวนบุคคล 

1) เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม เปนลักษณะของสังคมที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี สภาพแวดลอม การประกอบอาชีพ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
ที่ไดรับการเรียนรู ซึมซับผานตัวแบบในการถายทอด อาทิ ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเปนปจจัยใน
การที่สนับสนุน หรือมีสวนในการการสรางสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น โดยแบง
ออกเปน 1)การไดรับการถายทอดภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ 2)การมีตนทุนทางดานวัตถุดิบใน
การสรางผลิตภัณฑชุมชน 3)การมีตนทุนดานทักษะอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 4)การมีแหลง
เรียนรูในชุมชน 5)การไดรับการสนับสนุนองคความรูจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 

2) เงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคล เปนคุณลักษณะสวนบุคคล ที่เปนสาเหตุในการชวย
สงเสริมใหกลุม เกิดการสรางสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งลักษณะสวนบุคคลนี้
เปนสิ่งที่อยูภายในบุคคลเอง เปลี่ยนแปลงไดยาก อาจเปนสิ่งที่ตัวบุคคลไดมาจาการศึกษาเลา
เรียน การแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการเขาไปเรียนรูจากหนวยงานตางๆ การอบรม สัมมนา 
หรือการสั่งสมทักษะประสบการณดวยตนเองจนมีองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคลแตละสวนมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับ
กระบวนการนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความรูที่ไดรับจากการ
เรียนที่เกี่ยวกับการสรางผลิตภัณฑ 2) ความรูและประสบการณจากการเรียนรูในการทํางานที่
สงเสริมในการสรางผลิตภัณฑ 3) การมีทักษะเชิงชางในการประดิษฐอุปกรณ 4) การที่บุคคลมี
ความชํานาญ เชี่ยวชาญในเชิงชาง การเขาอกเขาใจอยางรูถึงการใชสินคาและผลิตภัณฑ  

 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 48  

 

4. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

งานวิจัยในสวนนี้ตองการคนหาแนวทางในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม
บนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น โดยอาศัยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูให
ขอมูลหลักและผูใหขอมูลรอง เพื่อเสนอเงื่อนไขและแนวทางที่อาจกอใหเกิดพฤติกรรมการสราง
นวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งผูใหขอมูลไดใหแนวทางไว ดังนี้ 1) การสงเสริมการ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยแบงออกเปน การสงเสริมใหมีการถายทอดและสืบทอดใน
ครัวเรือน เปนแนวทางในการถายทอดนั้นจะเริ่มจากการถายทอดจากผูที่ใกลชิดกอน และการ
สงเสริมใหมีการสืบทอดความรูในชุมชน เปนแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมใหคนในชุมชน
รวมกลุมกันเพื่อที่จะจัดตั้งเปนกลุม เปนการจัดตั้งกลุมอาชีพ หรือศูนยเรียนรูในชุมชน ที่
เกี่ยวของกับอาชีพที่มีในหมูบาน อาจเปนอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได 2) การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ โดยรัฐบาลหรือหนวยงานของภาครัฐที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลสงเสริมให
หนวยงานของภาครัฐเขาไปดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ สงเสริม ตุม
ครอง และเผยแพร การดําเนินงานของกลุม โดยควรมอบหมายใหมีหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบการทํางานอยางจริงจัง มีการกํากับติดตามและประเมินผลงาน รวมทั้งมีกิจกรรมใน
การกระตุนใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในการใชสินคาและผลิตภัณฑจากการสรางสรรค
ผลิตภัณฑ โดยสามารถสงเสริมได 4 แนวทางดังตอไปนี้ แนวทางที่ 1 การสนับสนุนดานความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ แนวทางที่ 2 การสงเสริมความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด 
แนวทางที่ 3 การสงเสริมการสรางเรื่องราวของผลิตภัณฑ แนวทางที่ 4 การสงเสริมในการใชพืช
ทองถิ่นสรางผลิตภัณฑที่เปนตัวบงชี้ทางภูมิศาสตร แนวทางที่ 5 การสงเสริมเพื่อเขาแขงขับ
ระดับประเทศ แนวทางที่ 6 การสงเสริมใหผูประกอบการ OTOP จดอนุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษากระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม : กรณีศึกษากลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ฉบับนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอขอคนพบที่เปนบทสรุปพรอมทั้งการอภิปรายผลควบคูกันไป
ตามประเด็นการวิเคราะหขอมูลที่นําเสนอไวในบทที่ 4 โดยมีครบคลุมเนื้อหาวัตถุประสงคการ
วิจัยทั้ง 3 ประเด็น อันไดแก การทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น การทําความเขาใจเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะสวนบุคคลที่
เกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปทั้งการคนหาแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น ดังตอไปนี้  
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 1. กระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภมูิ
ปญญาทองถิ่น เปนการที่ศึกษาถึงขั้นตอนกระบวนการที่จะไดมาซึ่งผลิตภัณฑของกลุม พบวา
สามารถแบงไดเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 จุดเริ่มตนของการสรางผลิตภัณฑ ชวงที่ 2 ชวงการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา ชวงที่ 3 ชวงการพัฒนาผลิตภัณฑและเขารวมโครงการ
เครือขายองคความรู  (Knowledge-Based OTOP : KBO) ชวงจุดเริ่มตนของการสราง
ผลิตภัณฑ จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนการศึกษาถึงชวงที่แตละกลุมนั้นเกิดขึ้น หรือมีการรวมกลุมของคนที่มีความคิด 
หรืออุดมการณที่อยากจะทําในสิ่งเดียวกันเปนการรวมกลุมเพื่อสรางผลิตภัณฑ หรือรวมกลุม
เพื่อแปรรูปเกี่ยวกับการผลิตผลที่เปนตนทุนในชุมชนของกลุมในชวงแรกโดยการจากการศึกษา
ครั้งนี้พบรูปแบบของกระบวนการเริ่มตนในการสรางผลิตภัณฑของกลุม 3 ประการ ประกอบไป
ดวย 1) การรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อกอตั้งกลุม เปนชวงของการเริ่มตนในการที่แตละกลุม
นั้นไดรวบรวมกลุมคน จากคนที่สนใจเขามาเพื่อที่จะรวมกลุมกันในการสรางหรือผลิตตัว
ผลิตภัณฑ เปนลักษณะกลุมที่มีการรวมแรงรวมใจ ไมแตกแยกไมแบงพวก และไมตอสูเพื่อ
ผลประโยชนของตนเองและพวกพอง เพราะการรวมกลุมในลักษณะนี้เปนการชวยเหลือกัน 
ชวงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา เปนการการดําเนินการในการสรางผลิตภัณฑ
ของกลุมไดมีการเริ่มตนทํามาไดสักระยะหนึ่ง แลวภายในกลุมเกิดความคิด หรือมีไอเดียที่จะมี
การพัฒนา ตอยอดสินคาและผลิตภัณฑทั้งในสวนของตัวสินคาเดิมที่ไดดําเนินการมาแลว หรือ
เปนการพัฒนารูปแบบใหมจากวัตถุดิบเดิมโดยอาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณหรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชงานข้ึน ทั้งนี้อาจเปนการเรียนรูหรือเปนการใชความคิดสรางสรรค
เขามาพัฒนารูปแบบสิ้นคาและผลิตภัณฑในมีความเปนนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียง
ของขั้นตอนและกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ 
(New Product Development) เปนแนวคิดและขั้นตอนของกระบวนการสรางนวัตกรรม 
คือเปนการที่คิดและวางแผนดานผลิตภัณฑ เปนกระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  
โดยเปนการคํานึงถึงสิ่งสําคัญคือปจจัยดานการตลาดหรือปจจัยที่เปนประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม(Developing New Product) เปนการสราง หรือการปรับปรุงสินคา 
บริการขึ้นมาใหม ชวงการพัฒนาผลิตภัณฑและเขารวมโครงการเครือขายองคความรู 
Knowledge-Based OTOP : KBO ชวงที่กลุมไดรับการคัดเลือกจากเจาหนาพัฒนาชุมชน
ระดับอําเภอ โดยเปนกลุมที่มีการสรางผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจและโดดเดน และสามารถคัด
สรรไปสูการเปนนวัตกรรมได โดยใหเขารวมโครงการเครือขายองคความรู KBO ของจังหวัดซึ่ง
เปนโครงการที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ การปรับปรุงและ
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พัฒนาผลิตภัณฑดานรูปแบบ ดานบรรจุภัณฑ ดานคุณภาพผลิตภัณฑ เพื่อการเพิ่มมูลคาใหมี
โอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีคุณคา 
เชน ภูมิปญญาการยอมผาสีธรรมชาติ ภูมิปญญาการทําเครื่องดนตรี ฯลฯ และการพัฒนา
เรื่องราวของผลิตภัณฑ หมายถึง การนําตํานานของผลิตภัณฑมาเลาเปนเรื่องราวที่มาของ
ผลิตภัณฑใหนาสนใจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู (knowledge Management : KM) โดยการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหผลิตภัณฑจะเปนทั้งในลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ และการพัฒนากระบวนการผลิต 
สอดคลองกับแนวคิดของ Fujioka, Kurokawa, Tembo& Te Velde, Kuswidiati, 
Natsuduet al., Saroso, Shakya และSopheaktra ที่วาการนําภูมิปญญาทองถิ่นสูสากลเปน
การนําทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู ซึ่งมีความแตกตางและเปนเอกลักษณของพื้นที่มาสรางสินคา
และบริการที่มีความแตกตาง การสรางเรื่องราวใหเปนจุดสนใจและมีที่มาที่ไปเพื่อเปนการสราง
มูลคาใหแกสินคาและบริการ ในกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่แสดงใหเห็นถึงชวงระยะเวลาที่กลุมไดดําเนินการตั้งแตจุดเริ่มตนของกลุมไปจนถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการสรางผลิตภัณฑของกลุมแลวไดรับการคัดสรรนําไปประกวดจนไดรับรางวัล
ในระดับประเทศ โดยรางวัลที่ไดรับนั้นเปนการการันตีถึงผลิตภัณฑที่มีความเปนนวัตกรรมอยาง
เปนขั้นเปนตอน โดยเปนผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐาน มีความใหม ตอบโจทยประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจ เปนที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก เปนการตอบวัตถุประสงคการ
วิจัยที่ตองการทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางนวัตกรรม โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของ
กลุม ที่ผู วิจัยไดสรุปและอภิปรายผลไวขางตนถึงกระบวนการที่ เกิดขึ้นวากวาจะเปน
กระบวนการสรางนวัตกรรมไดนั้นแตละกลุมมีจุดเริ่มตนอยางไรพัฒนาอยางไรเพื่อใหไดตัวของ
ผลิตภัณฑออกมา 

 2. เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม และเงื่อนไขลักษณะสวนบุคคล  

 เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคล เปนหนึ่งใน
ประเด็นหลักของงานวิจัยเพื่อที่จะทําความเขาใจวาเงื่อนไขใดบางที่มีสวนในการทําใหเกิด
กระบวนการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
OTOP ซึ่งงานวิจัยนี้ไดแบงเงื่อนไขออกเปน 2 เงื่อนไขใหญ ๆ คือ 1) เงื่อนไขทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ 2) เงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคล ดังนี้ 

 2.1 เง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรม เปนเงื่อนไขที่เปนในสวนของลักษณะของ
สังคม โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี สภาพแวดลอม 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 51 

การประกอบอาชีพ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ไมวาจะมาจากกลุมอางอิงใดก็ตาม อาทิ 
ครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน เปนตน ซึ่งเปนปจจัยในการที่สนับสนุน หรือมีสวนในการ
กอใหเกิดความคิด เกิดแนวทางและวิธีการ ในการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางสังคม Walters5 กลาววาลักษณะทางสังคม เปนปจจัยที่
เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการถายทอดทางสังคม 
ลักษณะทางสังคมประกอบไปดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาททางสังคม และสถานภาพของ
บุคคลในสังคมสังคม ซึ่งงานวิจัยนี้ไดแบงเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมออกเปน 5 ดานใหญๆ  

  1) การไดรับการถายทอดภูมิปญญาจากบรรพบุรุษกระบวนการทางปญญาที่
มุงหมายที่จะใชความรู ทักษะ หรือประสบการณที่มีการสั่งสอน ถายทอด บอกใหทํา เปน
ประสบการณตอกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณดวยตนเอง หรือทางออม ซึ่งเรียนรูจาก
ผูใหญในการศึกษาครั้งนี้ปจจัยเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม พบวากลุมโอทอปมีการไดรับ
การถายทอดทางภูมิปญญาจากบรรพบุรุษหลากหลายชองทางและหลากหลายรูปแบบ โดบบาง
กลุมมีการถายทอดผานทางรูปแบบของ วิถีชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ซึ่งเปนการไดภูมิปญญา
จากประสบการณการทํามาหากินในดานตาง ๆ  ที่ทีมีการยึดโยงกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนา 
ปรัชญาความเชื่อและประเพณี พิธีกรรม ที่มีการสืบถอดและยึดถือปฏิบัติกันมา โดยเปนเงื่อนไข
ที่อาจเปนปจจัยที่กอใหเกิดการการสรางสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุม 
นอกจากนี้ในการวิจัยยังพบวา  

  2) การมีตนทุนทางดานวัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑชุมชน การที่ชุมชนที่ได
ใชประโยชนจากการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือพืชทองถิ่น ที่มีอยูในชุมชนที่ตนนั้นอาศัย
อยู มาประยุกตใชเพื่อการสรางผลิตภัณฑ โดยเปนการใชความรูหรือประสบการณที่ชาวบานใช
ในการประกอบอาชีพมาเปนปจจัยในการสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น 3) การมีตนทุนดานทักษะอุตสาหกรรมและหัตถกรรม คือการที่คนในชุมชนหรือสมาชิก
กลุม มีทักษะจากการที่ เคยมีประสบการณในการประกอบอาชีพที่ไดมีการใชเครื่องมือ
อุตสาหกรรม หรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม เครื่องมือในการแปรรูปการผลิต 
นอกจากนี้ 4) การมีแหลงเรียนรูในชุมชน คือแหลง หรือที่รวมของขอมูลขาวสาร ความรู 
ประสบการณ หรือการทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชนเพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมกลุม ใหคนใน
ชุมชนสามารถที่จะเขามาหาความรูและเรียนรูได ทั้งในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

                                                             
5 C. Glenn Wallers, Consumer Behavior: Theory and Prractice 3 rd. ed. (Home- 

wood, Ilinois: Richard D. Irwin, Inc..1987) p, 69 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค, พิมพครั้ง
ที่ 2, (กรุงเทพมหานดร : ดอกหญา, 2540). 
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โดยการมีแหลงเรียนรูในชุมชน อาจแบงออกไดเปน 2 สวนคือ 1) สวนที่เปนศูนยเรียนรูใน
ชุมชน และ 2) ปราชญชาวบาน 

 2.2 เง่ือนไขลักษณะสวนบุคคล เปนคุณลักษณะสวนบุคคล ที่เปนสาเหตุในการ
ชวยสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งลักษณะสวนบุคคลนี้เปนสิ่งที่
อยูภายในตัวบุคคลเอง เปลี่ยนแปลงไดยาก อาจเปนสิ่งที่ตัวบุคคลไดมาจาการศึกษาเลาเรียน 
การแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการเขาไปเรียนรูจากหนวยงานตางๆ การอบรม สัมมนา หรือ
การสั่งสมทักษะประสบการณดวยตนเองจนเกิดเปนองคความรูและประสบการณ โดยการมอีงค
ความรูที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีสวนในการพัฒนาผลิตภัณฑและการใชภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งความรู 
บลูม (Bloom, 1980)ไดอธิบายวาความรู ความเขาใจ คือสิ่งที่ เกิดมาจากการสั่งสมจาก
การศึกษา การคนควา หรือ ประสบการณ รวมถึงความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความ
เขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ ทั้งการไดยิน การฟง การคิด หรือการปฏิบัติ
องควิชาในแตละสาขาโดยเงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคลในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการแบง
รายละเอียดออกเปน 4 ประการคือ 1) ความรูที่ไดรับจากการเรียนที่เกี่ยวกับการสราง
ผลิตภัณฑ โดยความรูที่ไดมาจากการศึกษาในระบบและการเขาอบรมสัมมนาเรียนรูเพิ่มเติม
เปนการสวนที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดกระบวนการนําความรูประสบการณืเหลานั้นที่ตัว
บุคคลมีมาใชในการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นได 3) การมีทักษะเชิงชางในการ
ประดิษฐอุปกรณ คือการที่บุคคลมีความชํานาญ เชี่ยวชาญในเชิงชาง โดยเปนการเอาความรู
ประสบการณจากการเรียนรู หรือภูมิปญญามาใชในการประดิษฐวัสดุอุปกรณขึ้นมาใชเองใน
ขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการสรางผลิตภัณฑ 4) การเขาอกเขาใจอยางรูถึงการใชสินคาและ
ผลิตภัณฑ คือการที่ผูสรางผลิตภัณฑมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะสามารถวิเคราะหลักษณะ
และความตองการ รสนิยม ในการใชตัวผลิตภัณฑ วากลุมลูกคานั้นมีรสนิยมเปนอยางไร กลุม
ลูกคาที่ใชน้ันมีลักษณะเปนแบบไหน เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบตัวผลิตภัณฑ เพื่อผลิตสิ้น
คาใหสามารถเขาถึงลูกคา และเปนการสงเสริมใหกับกลุมลูกคานั้นเขามาใชกลุมผลิตภัณฑ
ดังกลาวที่ผลิตและจัดจําหนายซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิดของ (Krippendorff,2006) 
ไดเสนอวา การคิดเชิงออกแบบ เกี่ยวของกับการเขาใจความรูสึกของมนุษย โดยออกแบบให
สอดคลองกับความพึงพอใจกับความรูสึกของมนุษยเปนหลัก (Human Centered Design) ซึ่ง
เปนการศึกษาความหมาย (Meaning) ของสิ่งประดิษฐ และไดใหความสําคัญในการคิดสราง
ความหมายที่เกี่ยวของกับความรูสึกในสิ่งประดิษฐ หลักการนี้เปนการตีความหมายจาก
สิ่งประดิษฐของนักออกแบบ 

จากการศึกษาเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคล 
ทั้ง 2 เงื่อนไข เปนสวนที่สําคัญและเปนประเด็นหลักของงานวิจัยเพื่อที่จะทําความเขาใจใน
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เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ OTOP โดยเงื่อนไขที่ 1) เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม เปนสภาพแวดลอม ภูมิ
ปญญา ทรัพยากรทองถิ่น วิถีทํากิน 2) เงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคลเปนกลไกและปจจัยของ
แตละบุคคล ที่เปลี่ยนแปลงไดยากทั้งนี้ มากจากการไดรับการถายทอดทางสังคม การเรียนรู 
ทัศนคติ ความเชื่อ อันเปนพฤติกรรมที่เปนสิ่งสนับสนุนใหตัวบุคคลนําเอาสิ่งที่ไดรับมาเปน
ปจจัยในการสรางนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถเทียบเคียงไดกับทฤษฎีตางๆ หลากหลาย ทั้งการ
เรียนรูทางปญญาสังคม การถายทอดทางสังคม การจัดการความรู การคิดเชิงออกแบบ 
ประกอบกันเพื่ออธิบายวาเงื่อนไขในการเกิดพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น อันมีผลเกี่ยวของมาจากเงื่อนไขทั้ง 2 ที่กลาวมาแลวขางตน 

 3. แนวทางการสงเสรมิการเรยีนรูเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

 พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนไดโดยอาศัยปจจัยตางๆ ที่หลากหลาย ทั้งที่เปนในสวนของ
ปจจัยจากสังคมวัฒนธรรมและปจจัยทีเ่ปนในลักษณะสวนบคุคลประกอบกัน อยางที่ไดกลาว
มาแลวกอนหนานี้ ในหัวขอเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมและเงื่อนไขดานลักษณะสวนบุคคล 
ที่มีสวนในการเกิดพฤติกรรมในการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ของกลุมอาชีพ
หนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ OTOP งานวิจัยในสวนนี้ตองการคนหาแนวทางในการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยอาศัยการสมัภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูให
ขอมูลหลักและผูใหขอมลูรอง เพือ่เสนอเงื่อนไขและแนวทางที่อาจกอใหเกิดพฤติกรรมการสราง
นวัตกรรมบนฐานของภูมปิญญาทองถิ่น ซึง่ผูใหขอมลูไดใหแนวทางไว ดังนี้ 

 3.1 การสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น คือการสงเสริมใหบุคคลที่มี
ความรูความสามารถในชุมชน หรือปราชญชาวบาน ใหสามารถทําการถายทอดความรูและภูมิ
ปญญาของตนไดอยางเต็มที่ โดยเปนการถายถอดองคความรูใหกับนักเรียน นักศึกษา หรือ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไดมีโอกาสเขามาศึกษาเรียนรูเพื่อการสืบทอดความรูเหลานั้นใหคงอยูตอไป 
โดยแบงการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 2 สวนคือ 1) การสงเสริมใหมีการ
ถายทอดและสืบทอดในครัวเรือน คือแนวทางในการถายทอดนั้นจะเริ่มจากการถายทอดจากผูที่
ใกลชิดกอน เชน ลูก ภรรยา เครือญาติ โดยวิธีขยายความคิดและคอยๆใหสัมผัสกับความจริง
ดวยการคอยทําทีละเล็กทีละนอย เปนการสืบทอดความชํานาญ ที่มีลักษณะเฉพาะกลาวคือ 
เปนความสามารถที่เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว บางอยางมีความหวงแหนหรืออาจเปน
ความลับในตระกูล โดยเปนแนวทางในการสงเสริมที่สามารถทําเปนกิจกรรมของครอบครัวหรือ
วิถีชีวิตที่จะไดจาการเริ่มตนมาจากครอบครัว 2) การสงเสริมใหมีการสืบทอดความรูในชุมชน 
คือแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมใหคนในชุมชนรวมกลุมกันเพื่อที่จะจัดตั้งเปนกลุม เปนการ
จัดตั้งกลุมอาชีพ หรือศูนยเรียนรูในชุมชน ที่เกี่ยวของกับอาชีพที่มีในหมูบาน อาจเปนอาชีพ
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หลักหรืออาชีพรองก็ได เชน การรวมกลุมอาชีพเครื่องปนดินเผา จักสาน ทอผา หรือกลุมแปร
รูปสมุนไพร กลุมแปรรูปผลิตภัณฑและผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเปนสิ่งที่คนในชุมชนไดคลกุคล ี
คุนเคยมาตั้งแตเด็ก ภายใตสภาพการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถเทียบเคียงไดกับทฤษฎีการ
เรียนรูปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ที่แบงตัวแบบพฤติกรรมเปน 4 ประเภทหลัก 
อันประกอบไปดวย 1. ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) 2. ตัวแบบทางวาจา 
(Verbal Modeling) 3. ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Modeling) และ 4. ตัวแบบสัมผัส 
(Kinesthetic Modeling) ซึ่งการอบรมสั่งสอนและปลูกฝงการเกิดพฤติกรรมในการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาสรางนวัตกรรม โดยตัวแบบพฤติกรรม ทั้ง 4 แบบตามที่กลาวมาแลวขางตน 
โดยการถายทอดทางภูมิปญญานั้นจาการที่ไดเขาไปศึกษาในกลุมตางตองอาศัยกระบวนการ
อยางแบบผสมผสานกัน เนื่องจากวาการบอกกลาวทําใหเห็นจับมือทําเปนขั้นตอนในการฝกฝน
ทักษะการเรียนรูที่สงผลตอบุคคลโดยตรงอยูแลวการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนการเรียนรูผานกระบวนการสั่งสอนให
แสดงพฤติกรรมในกระบวนการสรางผลิตภัณฑจากภูมิปญญาได และอาจรวมไปถึง ตัวแบบทาง
พฤติกรรม (Behavioral Modeling) คือการแสดงพฤติกรรมใหดูเปนแบบอยางเพื่อใหเด็กเกิด
พฤติกรรมตามแบบ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา จิรภัคพงศ, พระครูปริยัติว
รากร, พระอนุสรณ กิตติวณโณ, และ อรอนงค วูวงศ6 ที่ศึกษาเรื่องการสงเสริมการเรียนรูดาน
ศิลปะเชิงสรางสรรคผาดนมือของเยาวชนและผูสูงอายุในกลุมจังหวัดลานนา เห็นดวยใน
กระบวนการสรางสรรคผลงานและผลิตภัณฑควรมุงเนนใหความสําคัญในการนําเอาภูมิปญญา
ชาวบาน และทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาพัฒนาและสรางมูลคาผลิตภัณฑใหสูงขึ้น มีคุณภาพ 
มีจุดเดน มีเอกลักษณ และการถายทอดผลงานสูเยาวชนไดใหแนวคิดวาควรเปนการนําเอาภูมิ
ปญญาชาวบานมาผสมกับแนวคิดศิลปะสรางสรรค สงผลใหสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑใหมที่
มีเอกลักษณสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคนําไปสูการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
ตลอดจนเกิดการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นของตนใหคงอยู เปนแนวทางที่ควรสงเสรมิให
กลุมอาชีพนํามาประยุกตใชเพื่อการสรางผลงานและผลิตภัณฑ เปนสินคาและนวัตกรรมตอไป 

 3.2 การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
 คือการที่รัฐบาลหรือหนวยงานของภาครัฐที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลสงเสริมให
หนวยงานของภาครัฐเขาไปดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ สงเสริม ตุม
ครอง และเผยแพร การดําเนินงาน โดยควรมอบหมายใหมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบการ
                                                             

6 ชลธิชา จิรภัคพงศ, พระครูปริยัติวรากร, พระอนุสรณ กิตติวณโณ, และ อรอนงค วูวงศ,  
การสงเสริมการเรียนรูดานศิลปะเชิงสรางสรรคผาดนมือของเยาวชนและผูสูงอายุในกลุมจังหวัดลานนา, 
รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 
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ทํางานอยางจริงจัง มีการกํากับติดตามและประเมินผลงาน รวมทั้งมีกิจกรรมในการกระตุนให
เกิดความรักและความภาคภูมิใจในการใชสินคาและผลิตภัณฑจากการสรางสรรคผลิตภัณฑ (วนั
ชัย ซันประสิทธิ์, 2560) พบวาผลการหาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ ไดจํานวน 10 ดาน 
คือ 1) ดานเครือขายความรวมมือ 2) ดานการเงิน การบัญชี 3) ดานผลิตภัณฑ 4) ดานบริหาร
จัดการแรงงาน 5) ดานสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 6) ดานการผลิต 7) ดานผูนํา 8) ดาน
การบริหารจัดการ 9) ดานการตลาด 10) ดานความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้นการสงเสริมให
กลุมผูประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาผลิตภัณฑไปสูขั้นของนวัตกรรมไดตองอาศัย
เครือขายความรวมมือเปนสําคัญ โดยประกอบดวยการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
ไดเขามามีสวนรวม การไดไปศึกษาดูงานจากกลุมที่ประสบความสําเร็จ ไดการเยี่ยมเยียนจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนมี ตลอดทั้งกลุมผูประกอบการ OTOP ความสัมพันธที่ดีกับ
หนวยงานภาครัฐ มีการไดเขาอบรมหรือรับฟงแนวคิดความรูแลกเปลี่ยนในวิทยาการใหมๆ มี
การสรางเครือขายความรวมมือมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกลุม จากที่กลาวมาแลว
ขางตนตองอาศัยหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนสงเสริมเพื่อเพิ่มจํานวนผลการคัดสรรระดับ 
5 ดาวทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น อันจะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทองถิ่นชุมชน ตอจังหวัดและตอประเทศชาติสืบไป โดยสามารถ
สงเสริมได 4 แนวทางดังตอไปนี้การไดไปศึกษาดูงานจากกลุมที่ประสบความสําเร็จ ไดการเยี่ยม
เยียนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนมี ตลอดทั้งกลุมผูประกอบการ OTOP ความสัมพันธที่ดี
กับหนวยงานภาครัฐ มีการไดเขาอบรมหรือรับฟงแนวคิดความรูแลกเปลี่ยนในวิทยาการใหมๆ 
มีการสรางเครือขายความรวมมือมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกลุม จากที่กลาว
มาแลวขางตนตองอาศัยหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนสงเสริมเพื่อเพิ่มจํานวนผลการคัดสรร
ระดับ 5 ดาวทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น อัน
จะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทองถิ่นชุมชน ตอจังหวัดและตอประเทศชาติสืบไป โดย
สามารถสงเสริมได 6 แนวทางดังตอไปนี้ แนวทางที่ 1 การสนับสนุนดานความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ แนวทางที่ 2 การสงเสริมความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด แนวทางที่ 
3 การสงเสริมการสรางเรื่องราวของผลิตภัณฑ แนวทางที่ 4 การสงเสริมในการใชพืชทองถิ่น
สรางผลิตภัณฑที่ เปนตัวบงชี้ทางภูมิศาสตร แนวทางที่  5 การสงเสริมเพื่อเขาแขงขับ
ระดับประเทศ แนวทางที่ 6 การสงเสริมใหผูประกอบการ OTOP จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
 จากการศึกษาถึงกระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและแนว
ทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรมในกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) 
พบวากระบวนการในการสรางนวัตกรรมนั้น มีขั้นตอนและรายละเอียดที่คอนขางซับซอง
เนื่องจากเปนการสรางโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งแตกตางจากการสรางปกติ โดยผลิตภัณฑนั้น
ความเฉพาะและมีความเปนอัตลักษณของกลุมที่ยึดโยงกับทองถิ่นเปนการยกระดับตัวของ
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ผลิตภัณฑผานกระบวนการตางๆในขั้นตอนของกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่แบงใหเห็นเปน ชวงๆ ตั้งแต ชวงจุดเริ่มตนของการสรางผลิตภัณฑ ชวงการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา ชวงการพัฒนาผลิตภัณฑและเขารวมโครงการเครือขาย
องคความรู Knowledge-Based OTOP : KBO ซึ่งในแตละชวงผูวิจัยไดอธิบายถึงขอคนพบ
แลวแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยตางๆมาเพื่ออธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นเหลานั้น นอกจากนี้ผูวิจัย
ยังศึกษาวาเงื่อนไขอะไรบางที่เกี่ยวของในกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยไดทําการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม และ
เงื่อนไขลักษณะสวนบุคคล และนําผลการศึกษาที่ไดมาอภิปรายพรอมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
เปนการตอบความมุงหมายในการวิจัย และสุดทายผูวิจัยก็ไดนําขอคนพบขางตนมาคนหา
แนวทางในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ทั้งเปนแนวทางการสงเสริมการ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น และแนวทางการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ โดยทุกสวนที่กลาว
ไปขางตนผูวิจัยไดเห็นถึงกระบวนการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานวัตกรรม ที่เกิดขึ้นของกลุมเปนกระบวนการเปนขั้นเปนตอน
อธิบายถึงการเกิดกระบวนนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางผลิตภัณฑในเชิงของกระบวนการ
สรางนวัตกรรมไดอยางไร มีเงื่อนไขใดบาง แลวสุดทายเราจะหาแนวทางในการสงเสริมสิ่ง
เหลานั้นอยางไร 
 
ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากงานวิจัย 2 สวนคือ ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งถัดไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

 1.ขอเสนอแนะสําหรับกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP จากผลการวิจัยใน
สวนของการวิเคราะหปจจัยเงื่อนไขและผลที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางนวัตกรรมบนฐาน
ของภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP พบวา ในกระบวนการ
สรางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจากปจจัยปจจัยในสวนที่เปนเงื่อนไขลักษณะสวนบุคคลและ
ปจจัยเงื่อนไขทางลักษณะสังคมวัฒนธรรม โดยปจจัยดังกลาวนั้นมีผลมาจากภูมิปญญาทองถิ่น
มาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ ทักษะการตอยอดผลิตภัณฑที่มีความโดดเดนมีคุณภาพ ดังนั้น
สําหรับกลุมผูประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชนหรือผูที่สนใจในการสรางผลิตภัณฑสามารถ
หยิบยกเอาปจจัยเงื่อนไขที่เปนขอคนพบในงานวิจัยครั้งนี้ไปสูการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการ
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สรางสรรคผลงานสินคาและบริการที่มีมาตรฐานและคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของ
กรมพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปสูการประกวดแขงขันและไดรับรางวัลชนะเลิศได หรือสามารถ
จําหนายไดทั้งตลาดภายในตลาดตางประเทศ 

 2.ขอเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการวิจัยพบวาโครงการที่ดําเนินการ แนวทาง
ตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนดําเนินการนั้นมีความชัดเจนและคอนขางดีอยูแลว แต
อยากจะเพิ่มเรื่องของการสงเสริมใหทุกลุมสามารถที่จะพึ่งพาตนเองไดเมื่อหลังจากการที่ไดรับ
โอกาสแลว ดังนั้นการติดตามหรือการที่เปนกําลังหนุนอาจจะตองมีการเขาไปสงเสริมหรือคอย
ดูแลหางๆ เพื่อเปนการไมทอดทิ้งหลงจากการสงเสริมในการพัฒนาที่สําเร็จแลว นอกจากนี้การ
เพิ่มกลุมเปาหมายในการพัฒนาที่มากขึ้นหรือการนําเอากลุมที่ประสบความสําเร็จมาเปนพีเ่ลีย้ง
อาจเปนอีกแนวทางหนึ่งในการที่สามารถใหกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สราง
เครือขายความเขมแข็งในการชวยเหลือกันเอง ทั้งนี้การพัฒนาใหสินคาบริการและผลิตภัณฑ
ของกลุมโอทอป สามารถที่จะสงเสริมผลักดันใหเปนสินคาหลักในการใชกันภายในประเทศก็
เปนการดีอยางหนึ่งที่จะใหการขายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะเปนแนวทางในการสงเสริม
ตอไปในอนาคต 

 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการเก็บขอมูลแบบราย
กรณีศึกษา (Case Study) โดยวิธีการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth 
Interview) เพียงอยางเดียว ควรใชวิธีในการศึกษาโดยรูปแบบของการเก็บขอมูลที่หลายหลาย 
นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการจับกลุมของ (Key Informants) ซึ่งเปนผูใหขอมูลที่
สําคัญมาทําการสนทนาแบบกลุม (Focus Group Discussion) เพื่อเปนการไดรับขอมูล ความ
คิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองที่แตกตางจากความคิดเห็นของตน อาจเกิดแนวทางในการ
เสริมสรางการสรางสรรคผลิตภัณฑของกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ในแนวทางที่
หลากหายและมากขึ้นเพื่อใหบุคคลไดมีพฤติกรรมในการสรางนวัตกรรมบนฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP มากขึ้น 

2. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดทําคูมือหรือแบบเรียนหลักสูตร
เทคนิคความสําเร็จเพื่อการผลิตแนวทางออกมาใหกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
กลุมอื่นๆสามารถนําเอาองคความรูหรือเทคนิคตางๆไปประยุกตตอยอดใชตอกับผลิตภัณฑของ
ตนเองไดจะทําใหเห็นแนวทางในการสรางนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาที่ชัดขึ้นและยังเปนสื่อที่ใช
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ในการเรียนรูกระตุนกลุมกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP)ที่สนใจในการสราง
นวัตกรรมผลิตภัณฑในอนาคตตอไป 
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บทคัดยอ 

 รายงานการศึกษาเจตคติและความสามารถในการอานคิดวิเคราะหภาษาไทยโดยใช
เทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ในครั้ งนี้  มี
วัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานคิดวิเคราะหภาษาไทยกอนและหลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย หลังใชชุด
แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย สูงกวากอนใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย โดยหลังใชชุดแบบ
ฝกเสริมทักษะภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะ มี 
X =25.00 (SD=1.642) และกอนการใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ที่จัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะ มี X =9.79 (SD=2.843) โดยมีความแตกตางทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาวราษฎร
พัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีเจตคติตอการอานคิดวิเคราะหภาษาไทยหลังการจัดการ
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เรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เทากับ 
X = 4.54 (SD=0.54)  

 
คําสําคัญ : การอานคิดวิเคราะห , เจตคติ , การจัดการเรียนรูแบบ SQ4R  
 
 
Abstract  

A study of attitudes and ability to read and think critically in Thai by 
using SQ4R technique together with skill exercises. The objectives of this study 
were: 1. To study the attitude towards reading and analyzing Thai language. 
Before and after learning management by using SQ4R technique together with 
skill exercises of grade 5 students 2. To compare the achievement of analytical 
reading in Thai before and after learning management using SQ4R technique 
together with the form Practicing skills of grade 5 students 

The results showed that 
Students have the ability to read and analyze Thai language. After using 

the Thai language skill training set higher than before using the Thai language 
skill training set After using the Thai language skill training set The learning 
management by using SQ4R technique together with the skills exercises 
X =25.00 (SD=1.642) and before using the Thai language skill training set. The 
learning management using SQ4R technique combined with the skill exercises 
were X =9.79 (SD=2.843), with a significant statistical difference at the .01 level. 

Prathomsuksa 5 students at Ban Khao Yaowarat Phatthana School, 
Muang District, Chumphon Province had an attitude towards reading and 
analyzing the Thai language after learning management by using the SQ4R 
technique together with the skill exercises of the grade 5 students equal to 
X = 4.54 (SD=0.54) 

 Keyword : Analytical reading , Attitude , SQ4R Learning Management 
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บทนํา 

สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู สังคมแหงการบริโภคขอมูลขาวสาร ทุกคนตอง
ขวนขวายและแขงขันกันตลอดเวลา เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขและเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิต สิ่งที่สําคัญคือการรูจักปรับตัว รอบรูเทคโนโลยีและทันตอเหตุการณ ตองอาศัยการคิดเพื่อ
การตัดสินใจที่ถูกตอง ดังนั้นเปาหมายการจัดการศึกษาของประเทศตางๆ จึงมุงพัฒนาคุณภาพ
ของประชากร ซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ พัฒนาคนใหดํารงอยูในสังคมของขอมูลขาวสารดวยการรูจักรับ
ขอมูลขาวสารเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองจัดใหผูเรียนสามารถพิจารณา
ตัดสินใจไตรตรองขอมูลหรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถคิดไดอยางมีเหตุผลเพื่อตัดสินใจ
ในการปฏิบัติไดอยางถูกตองและสงเสริมใหมีการเรียนรูตามสภาพจริง1 กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพที่นักเรียนควรจะไดรับเมื่อเรียนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 โดยคาดหวังในดานทักษะการอานวา เมื่อ
ผูเรียนเรียนจบในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูเรียนสามารถที่จะวิเคราะหวิจารณเรื่องที่อาน 
แสดงความคิดเห็นโตแยงและเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ
จากเรื่องที่อาน เขียนกรอบแผนผังความคิด บันทึกยอความและเขียนรายงานจากสิ่งที่อาน 
สังเคราะหประเมินคาและนําความรูความคิดจากการอานมาพิจารณาตน พัฒนาการเรียนและ
พัฒนาความรูทางอาชีพ และนําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มี
มารยาทและมีนิสัยรักการอาน และในสวนสาระที่ 1 การอาน ไดระบุในมาตรฐาน ท 1.1 วาผูเรียน
ควรที่จะเกิดทักษะใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน2  

เจตคติเปนองคประกอบที่สําคัญตอการเรียนรูเพราะเจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการ 
เรียนรูหรือประสบการณของแตละบุคคลไมใชสิ่งที่ติดตัวมาแตเกิด เจตคติจึงเปนสภาพการณ
ทางจิตใจที่มีอิทธิพลตอความคิดและการกระทํา ถือไดวาเปนสวนประกอบที่กําหนดแนวทางให
ทราบลวงหนาวาถาประสงคสิ่งใดแลวจะมีทาทีตอสิ่งนั้นและทําสิ่งนั้นใหดีที่สุด หรืออาจกลาวได

                                                             
1 บรรจง แสงนภาวรรณ, การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โดยการประยุกตใชเทคนิคการสอน KWL Plus, วารสารวิชาการฉบับสาขาวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ, ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ( พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 ) : 1. 

2 กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2551), หนา 35-36. 
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วาเจตคติเปนศูนยกลางความเขาใจและพื้นฐานของพฤติกรรมทางสังคม ดังนั้นจะเห็นไดวาเจต
คติเปนสิ่งที่สนับสนุนใหบุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ หากนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียน ตอครูผูสอนและตอกระบวนการวิชาที่เรียน ยอมสงผลใหนักเรียนมีความขยันตั้งใจเรียน
และประสบความสําเร็จทางการเรียน จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ครูตองมีความเขาใจนักเรียนและ
พัฒนาเจตคติใหกับนักเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปสูความสําเร็จ3 โดยเฉพาะ
รายวิชาภาษาไทยซึ่งถือวาเปนวิชาที่นักเรียนสวนใหญไมสนใจและไมอยากที่จะเรียนรู การจะ
สอนใหนักเรียนรักวิชาภาษาไทยอยากเรียนวิชาภาษาไทยจึงถือเปนเรื่องที่ทาทาย โดยสภาพ
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขา
ยาวราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 
1 พบวา นักเรียนบางสวนขาดทักษะในการอานคิดวิเคราะห จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยต่ํากวาเกณฑในสาระที่ 1 
สาระการอานเฉลี่ยรอยละ 59.43 และปการศึกษา 2561 เฉลี่ยรอยละ 54.35 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลง และสาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ 1 สาระการอาน เนื่องมาจากนักเรียนขาด
ทักษะในการอาน การคิด เกี่ยวกับการอานจับใจความ นักเรียนจับประเด็นของเรื่องที่อานไมได สรุป
เรื่องที่อานไมได  

วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R เปนการสอนที่ประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน โดยในแตละ
ขั้นตอนนั้นใหโอกาสผูเรียนไดฝกกลวิธีตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการอานมาก
ยิ่งขึ้น เชน ขั้นสํารวจ ขั้นตั้งคําถาม ขั้นการอานอยางรอบคอบ ขั้นการจดจํา ขั้นการเขียนสรุปและ
ขั้นทบทวน ซึ่งในแตละขั้นนั้นผูเรียนไดฝกกลวิธีตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
และการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R ยังสามารถที่จะชวยสรางนิสัยในการรักการ
อานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน และนอกจากนี้ผูเรียนยังไดรับประโยชนในเรื่องการอาน
จับใจความสําคัญที่รวดเร็ว บอกรายละเอียดของเรื่องและสรุปใจความสําคัญเพื่อเขาใจเนื้อหาที่มี
ความยากไดงายขึ้น โดยในงานวิจัยของ เมขลา ลือโสภา4 ที่ไดทําการวิจัยการพัฒนาการอานจับ
ใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน
จํานวนนักเรียน 34 คน พบวา หลังจากที่นักเรียนไดเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R พบวา 
                                                             

3 วิโรจน ธรรมจินดา, การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน, 
วารสารการวิจัยกาสะลองคํา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 
: 24. 

4 เมขลา ลือโสภา, การพัฒนาการอานจับใจความดวยวิธีการสอบแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน, 
(มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม), 2556. หนา 107-108.  
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวและมีความพึงพอใจตอตอ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R ในระดับมากที่สุด และนอกจากนี้ยังพบวาการแกไขปญหา
นักเรียนที่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห จะชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย งานวิจัยของ 
ทองใส อุทัยคํา5 ที่ไดทําการวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหประกอบนิทาน
พื้นบาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในจํานวนนักเรียน 22 คน 
พบวา แผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหประกอบนิทานพื้นบาน 
สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมี
ความกระตือรือรนที่จะเรียน ทําใหคะแนนจากการทํากิจกรรม การทําแบบทดสอบหลังเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 

จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาไดตระหนักในภาระหนาที่ที่จะตองแกไขปญหาและพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียนจึงมีความสนใจวิธีการสอนอานคิดวิเคราะหโดยใชวิธีการอานแบบ 
SQ4R โดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหโดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R ขึ้นแลวนําไป
ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อเปนแนวทางในการชวยพัฒนาการเรียนการสอน
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพและชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเอง เนื่องจากสื่อดังกลาวเปนสื่อที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในยุคปจจุบัน อีกทั้งสื่อยังชวยเราและดึงดูดความสนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความสุขและจดจําบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย กอนและหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานคิดวิเคราะหภาษาไทยกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 
 
 

                                                             
5 ทองใส อุทัยคํา, การพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหประกอบนิทานพื้นบาน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3, วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), 2555. หนา 110. 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยาง  
  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564โรงเรียนเครือขายสถานศึกษาเมือง 1 จํานวน 9 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร จํานวน 398 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาวราษฎร
พัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 1 หอง จํานวน 24 คน 
ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 

 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.1 แผนการจัดการเรียนรู 
  2.2 แบบประเมินการพิจารณาความสอดคลอง  
  2.3 แบบวัดเจตคติ 
   2.4 แบบวัดเจตคติตอการเรียนรายวิชาภาษาไทยการอานคิดวิเคราะห 

 3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู 

การดําเนินการทดลอง การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิด
วิเคราะหดวยวิธีการอานแบบ SQ4R และการสอนโดยใชวิธีปกติใชเวลา 6 สัปดาหจํานวน 12 
คาบคาบเรียนละ 50 นาที โดยดําเนินตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น 6 แผน แผนละ 2 
คาบ 

 
ตารางที่ 2 แผนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหดวยวิธีการอานแบบ 
SQ4R 

แผนการ
สอนที่ 

เน้ือหาสาระ จํานวน
ชั่วโมง 

1 พื้นฐานการอานคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R 2 
2 แผนการจัดการเรียนรูการอานขาวโดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R 2 
3 แผนการจัดการเรียนรูการอานนิทาน โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R 2 
4 แผนการจัดการเรียนรูการอานบทความ โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R 2 
5 แผนการจัดการเรียนรูการอานสารคดี โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R 2 
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มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพขอลแผนการจัดการเรียนรูดังน้ี 

การสรางแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2560 กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 
  

1.2 ศึกษาขั้นตอนและรูปแบบของการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิด
วิเคราะหดวยวิธีการอานแบบ SQ4R รวมทั้งเอกสารตางๆ และวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหดวยวิธีการอานแบบ SQ4R อยางละเอียด 

 

1.3 วิเคราะหและกําหนดสาระการเรียนรู กําหนดตัวชี้วัด กําหนดจุดประสงคการเรียน 
คัดเลือกเนื้อหา กําหนดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานคิดวิเคราะหดวยวิธีการอานแบบ SQ4R 

 

1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูการอานคิดวิเคราะหโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิด
วิเคราะหดวยวิธีการอานแบบ SQ4R 

 

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพื่อหาคา IOC ของแผนการจัดการเรียนรู และนําขอมูลมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา โดยแบงเปน 

1. ดานการสอนภาษาไทย  จํานวน 1 ทาน 
2. ดานหลักสูตรและการสอน  จํานวน 1 ทาน 
3. ดานการวัดและประเมินผล  จํานวน 1ทาน 

 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญ 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยพิจารณาจากความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาสาระการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การ
ใชภาษา ความเหมาะสมของเวลาของแผนการจัดการเรียนรู โดยการหาคา IOC กําหนดเกณฑ
การใหคะแนนและการแปลความหมาย ดังนี้6  
                                                             

6 บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาศาสน, 2545), หนา 
70-71.  

6 แผนการจัดการเรียนรูการอานเรื่องสั้น โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R 2 
รวม 12 
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 +1  หมายถึง ถาแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองตรงกับเนื้อหา
ตามจุดประสงคที่ตองการวัด 

 0  หมายถึง ถาไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองตรงกับเนื้อหา
ตามจุดประสงคที่ตองการวัด 

 -1  หมายถึง ถาแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความสอดคลองตรงกับเนื้อหา
จุดประสงคที่ตองการวัด 

 

หลังจากใหผูเชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจัยไดนําคะแนนที่ไดมาแปล
ผล ไดคา IOC .66 ขึ้นไปถือวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 

 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝก
ทักษะไปทดลองใช โดยใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเรียนภาษาไทยในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานเขายาวราษฎรพัฒนา จังหวัดชุมพรจํานวน 30 คน เพื่อหา
ขอบกพรองและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

 

1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูการอานคิดวิเคราะหโดยใชโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับ
แบบฝกทักษะที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยใชแผนการจดัการ
เรียนรูการอานคิดวิเคราะหโดยใชโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
            
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมวัดตัวแปรกอนและหลังการ
ทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดเจตคติกอนการ
จัดการเรียนรู แลวนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานคิดวิเคราะห กอนการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

ศึกษาขั้นตอนการสรางแผนและเขียนแผนการสอนการอานคิดวิเคราะหโดยใช 
เทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะ 

สรางแผนการจัดการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางขึ้นเสนออาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ 
และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยการหาคา IOC 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองสอน และปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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3. ดําเนินการทดลองโดยจัดการเรียนรูการอานคิดวิเคราะหดวยเทคนิค SQ4R รวมกับ
แบบฝกทักษะกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เปนกลุมตัวอยาง 

4. ทําการทดสอบวัดหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานคิดวิเคราะหฉบับเดียวกับการทดสอบกอนการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ที่เปนกลุมตัวอยาง 

5. ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดเจตคติหลังการ
จัดการเรียนรู แลวนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและแบบวัดเจตคติตอการจัดการเรียนรูโดยใชของนกัเรยีน
เพื่อนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และสรุป
ผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถการอานคิดวิเคราะหภาษาไทยกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาว

ราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 พบวา นักเรียนมี

ความสามารถการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย หลังใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย สูงกวา

กอนใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย โดยหลังใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝก

ทักษะ มี X =25.00 (SD=1.642) และกอนการใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝก

ทักษะ มี X =9.79 (SD=2.843) โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 2. ผลการวิเคราะหระดับเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขา
ยาวราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ที่มีตอการอานคิด
วิเคราะหภาษาไทยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
บานเขายาวราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีเจตคติตอการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 เทากับ X = 4.54 (SD=0.54)  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ความสามารถการอานคิดวิเคราะหภาษาไทยกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาว
ราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 พบวา นักเรียนมี
ความสามารถการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย หลังใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย สูงกวา
กอนใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย โดยหลังใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝก
ทักษะ มี X =25.00 (SD=1.642) และกอนการใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝก
ทักษะ มี X =9.79 (SD=2.843) โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
ทั้งนี้เปนเพราะการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาวราษฎร
พัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 นั้น ไดมีการปฏิบัติที่
สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางโดยใหความสําคัญกับนักเรียนทกุ
คน ใหนักเรียนไดเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบงกลุมใหรวมกันทํางาน รวม
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย และยังมีกิจกรรมใหนักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นทาํให
นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียนมากขึ้น เรียนดวยความสนุกสนาน เล็งเห็นคุณคาของสิ่งที่
เรียนรู และไดมีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมและยังเปนการการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู โดย
คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา และสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอตนเองเทานั้น
หากจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสาํเรจ็ของแตละบคุคล
คือความสําเร็จของกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ สิรีธร สุขเจริญ (2561, น.45) ไดศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยการจัดการ
เรียนรู เทคนิค SQ4R รวมกับวรรณกรรมทองถิ่นอีสานใต โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค SQ4R รวมกับวรรณกรรมทองถิ่นอีสานใต และ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค SQ4R รวมกับวรรณกรรม
ทองถิ่นอีสานใต กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานคูซอด อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 15 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค SQ4R รวมกับวรรณกรรมทองถิ่นอีสาน
ใต จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานเชิงวิเคราะห จํานวน 30 ขอ และ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค SQ4R รวมกับ
วรรณกรรมทองถิ่นอีสานใต จํานวน 9 ขอ การวิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ (t-test dependent) ผลการวิจัย
พบวา1) ผลสัมฤทธ์ิทางการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค SQ4R รวมกับวรรณกรรมทองถิ่นอีสานใตแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค SQ4R รวมกับวรรณกรรมทองถิ่นอีสานใต โดยภาพรวมอยูในระดับมากในทุกดาน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานบรรยากาศในชั้น
เรียน รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับตามลําดับสอดคลองกับ 
กุลวิชญ เพิ่มศรี7 ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีนของนักเรียน กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 34 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนบานศรีฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 1) ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 78.65/80.78 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

                                                             
7 กุลวิชญ เพิ่มศรี, “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5”, วิทยานิพนธครุศา
สตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), 2559. 
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สถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ SQ4R โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. การวิเคราะหระดับเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาว
ราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ที่มีตอการอานคิด
วิเคราะหภาษาไทยหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
บานเขายาวราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีเจตคติตอการอานคิดวิเคราะหภาษาไทย
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค SQ4R รวมกับแบบฝกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 เทากับ X = 4.54 (SD=0.54) นั้นมี ความสอดคลองกับ กุลวิชญ เพิ่มศรี8 ไดศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน กอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนของนักเรียน กอนเรียน
กับหลังเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมเปาหมาย
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 34 คน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนบานศรีฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 1) ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 78.65/80.78 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) 

                                                             
8 กุลวิชญ เพิ่มศรี, “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5”, วิทยานิพนธครศุา
สตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), 2559.  
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ SQ4R โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ครูผูสอนสามารถนําชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย การอานคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการ

อานแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาว

ราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นไปประยุกตใชเพื่อประกอบเปนสื่อ

การเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย ที่อยูในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน จะสงผลใหการ

เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย การอานคิด

วิเคราะห โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนบานเขายาวราษฎรพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือ

ยืดหยุนเวลาในการเรียนรูและการใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย การอานคิดวิเคราะห ให

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและสามารถเขาใจในเนื้อหาในแบบฝก

เสริมทักษะไดอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกการเรียนสูงสุด และเพื่อจะไดนําความรู

และทักษะที่ไดไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ตอไป  

 3. การปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบความรู

ความสามารถดวยตนเอง และสงเสริมใหมีการเรียนรูโดยการศึกษาคนควาดวยตัวเอง ฝกทักษะ

การคิดการอานคิดวิเคราะหใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดเกิดทักษะและความรูที่ยั่งยืน โดย

ครูผูสอนเปนเพียงผูเติมเต็มใหกับนักเรียนในสวนที่นักเรียนขาดหรือนักเรียนรองขอเทานั้น 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและสามารถดึงเอาสมรรถนะที่มีอยูภายในออกมาใชไดอยางเต็มที่ และ

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดข้ึนได 
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 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 1. ควรพัฒนาการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย การ

อานคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 เพื่อนําไปใชกับนักเรียนในทุกระดับชวงชั้น เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่งายและ

สามารถเขาถึงการเรียนรูในสาระการเรียนรูดังกลาวไดเปนอยางดี 

 2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู หรือ สื่อการสอนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้เพื่อเปนการ

ประเมินชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย การอานคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขายาวราษฎรพัฒนา อําเภอ

เมือง จังหวัดชุมพร ที่ไดถูกพัฒนาขึ้นวามีความเหมาะสมตอผูเรียนมากนอยเพียงใด อีกทั้งยัง

ชวยใหเกิดการคิดคนและการพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่งแบบฝกทักษะที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมีการนําเอาชุดแบบฝกทักษะภาษาไทย การอานคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการอาน

แบบ SQ4R กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปใชสําหรับกระบวนการ

เรียนการสอนในกลุมตัวอยางอื่นที่มีระดับความรูและวัยที่ใกลเคียงกัน เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ 

4 และ 6 หรือนักเรียนในระดับเดียวกันแตอยูในสถานศึกษาที่ตางกัน 

 4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ควรใหความสําคัญตอการอานคิด

วิเคราะห โดยใชวิธีการอานแบบ SQ4R พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ เอกสารประกอบการเรียนรู 

หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนตอการเรียน

การสอนและเพื่อเปนแนวทางพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ เอกสารประกอบการเรียนรู หรือชุด

กิจกรรมการเรียนรูในเรื่องอื่น ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 75/75 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับ
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอน
ทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 3/1 โรงเรียนผังปาลม 3 อําเภอมะนัง 
จังหวัดสตูล ปการศึกษา 2564 จํานวน 15 คน ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
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Sampling) เนื่องจากนักเรียนในหองนี้มีนักเรียน 3 กลุมคือ เด็กออน เด็กปานกลาง และเด็ก
เกง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 
รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ทั้ง 9 มาตรา รวม 9 ชุดการสอน แผนการจัดการเรียนรู 9 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนา
ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ 
TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 ขอ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเสริม
ทักษะการเขียนสะกดคํา (E1/E2) ตามเกณฑ 75/75 คาคะแนนเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t - test) แบบ dependent และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา  
1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับ

เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.98/83.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวนนักเรียน 15 คน พบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดการ
สอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนสะกด
คําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน ภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

คําสําคัญ : ทักษะการเขียนสะกดคํา, การจัดกจิกรรมแบบ TGT, กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
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Abstract 

 The purposes of this research were to : 1) Develop a set of teaching 
spelling skills according to the spelling section. Together with the technique of 
organizing activities like TGT, Thai language learning subject group for Grade 3 
students, the efficiency on the E1/E2 criteria is 75/75. 2) Compare the spelling 
achievement according to the spelling section. of students before and after 
learning by using the teaching of spelling skills according to the spelling section 
together with the TGT activity technique for Thai learning subject groups. For 
students in grade 3 and 3) to study the students' satisfaction towards learning 
by using a set of teaching spelling skills according to the spelling section 
together with the TGT activity technique for Thai learning subject group. For 
students in grade 3.  

The sample group includes The students in Grade 3/1, Phang Palm 3 
School, Manang District, Satun Province, Academic Year 2021, totaling 15 
students were obtained by Cluster Sampling because there are 3 groups of 
students in this room, which are infants, middle children. and smart kids. The 
research tools included a set of teaching spelling skills according to the Spelling 
Section. together with the technique of organizing activities like TGT, Thai 
language learning subject group for Grade 3 students, all 9 sections, including 9 
teaching sets, 9 learning management plans, 1 learning achievement test and a 
satisfaction assessment form on the development of teaching spelling skills 
according to the spelling section. together with the technique of organizing 
activities like TGT, Thai language learning subject group for Grade 3 students, 15 
items. The statistics used in the data analysis consisted of The effectiveness of 
the spell writing (E1/E2) instructional series was analyzed for 75/75, mean 
score( X ), standard deviation (S.D.), dependent t-test, and analysis. Content 
Analysis.  

The research findings were as follows : 
1) The effectiveness of the spelling skill teaching series according to the 

spelling section. together with the technique of organizing activities like TGT, 
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Thai language learning subject group for 3rd graders, the efficiency was 
82.98/83.33, which satisfies the 75/75 standard. 

2) Comparison results of learning achievement in spelling according to 
the spelling section. of students before and after school by using the teaching 
of spelling skills according to the spelling section together with the TGT activity 
technique for Thai learning subject groups. For the grade 3 students of 15 
students, it was found that the students who learned by using the spelling 
writing skill teaching set according to the spelling section together with the TGT 
activity technique in the Thai language learning group for 3rd graders, the mean 
scores from the achievement test after school were significantly higher than 
before at the 0.01 level, which was based on the hypothesis. 

3) The students' satisfaction towards learning by using the spelling 
writing skill teaching set in conjunction with the TGT activity technique for Thai 
learning subject groups. For grade 3 students, it was found that the satisfaction 
of the students The overall picture is at a high level. which is in accordance 
with the assumption.  

Keyword : Spelling writing skills, TGT-style activities, Thai learning subject groups 
 

 
บทนํา 

การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาประเทศในดานอื่น 
ไมวาจะเปนการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เพราะทรัพยากรมนุษย
เปนปจจัยสําคัญที่ตองอาศัยกําลังคนเปนอยางมาก “การศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู
เพื่อใหเกิดการจัดสภาพสังคมและสภาพแวดลอม เพื่อการเรียนรู และปจจัยที่เกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งกําลังคนในสังคมจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา สถาบันการศึกษาไดจัดการศึกษาเหมาะสมกับศักยภาพของ
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ผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคมแลว ยอมสงผลตอการพัฒนา
ประเทศทุกๆ ดาน1 

ภาษาเปนมรดกที่สําคัญของวัฒนธรรมไทย เพราะเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูและ
การอนุรักษวัฒนธรรม เพราะภาษาสามารถถายทอดความคิด วิถีภูมิปญญาจากรุนสูรุน ไมวาจะ
ดวยวิธีการพูดหรือเขียน ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่วา “ภาษาไทยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ 
ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดความเห็น
อยางหนึ่ง เปนสิ่งสวยงามอยางหนึ่งเชนในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้น จึงจําเปนตองรักษาใหดี 
ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งตองหวงแหน” ซึ่งพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเปนประธานในการประชุมทางวิชาการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2505 จากพระราชดํารัสจะเห็นไดวา ภาษาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
เจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมซึ่งมีมาชานาน จึงเปนหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะเรียนรูและรักษา
โดยการใชภาษาไทยใหถูกตองและใหเกิดประโยชนสืบไป 

ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทย จึงไดกําหนดให
ภาษาไทยเปนวิชาในกลุมทักษะ และเปนเครื่องมือในการเรียนรู จากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑกําหนดคุณภาพ
ผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ในรายวิชา
ภาษาไทย จะเห็นไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย จะเนนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ทักษะ คือ การอาน การเขียน การฟง การดู การพูด การใชภาษา และ
วรรณคดี วรรณกรรมอยางสัมพันธกันและมีความตอเนื่องในการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนผังปาลม 3 พบวานักเรียนสวนใหญสนใจเรียนแตขาดทักษะการอานและการเขียน 
เขียนไมถูก อานไมคลอง ซึ่งสงผลตอการเรียนรูวิชาอื่นๆ ไปดวย นักเรียนเกิดการเบื่อหนายไม
อยากเรียน ไมอยากมาโรงเรียน จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) ปการศึกษา 2561 และ 2562 พบวานักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรอยละ 
70.54 และ 72.35 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวคือรอยละ 80 ผูรายงานจึงได
วิเคราะหถึงสาเหตุที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปาหมาย พบวา นักเรียนเขียนไมถูก อาน

                                                             

 1 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 
(กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551), หนา 30. 
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ไมคลอง ขาดสื่อในการพัฒนาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะสาระที่บกพรอง ครูสอนโดยการบรรยาย 
ไมมีสื่อประกอบการสอน ครูขาดเทคนิคการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูไมมีสื่อการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ไมมีแบบฝก 

ในการฝกปฏิบัติแบบซ้ําๆ ดังนั้นการสอนอานและเขียนจําเปนจะตองจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะสม และใชสื่อสงเสริมการฝกทักษะ ซึ่งจะเปนสิ่งที่มาชวยสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะแบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปใช
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได การฝกการอานและการเขียนอยางถูกวิธี
ตองอาศัยการฝกซ้ําๆ ทบทวนบอยๆ จึงจะทําใหนักเรียนจําได ฟงเขาใจ พูด อาน และเขียนได
คลองแคลวจะเกิดทักษะในการเรียนรูในที่สุด 

การเขียนเปนทักษะที่คอนขางยากกวาทักษะอื่นๆ เนื่องจากนักเรียนไมไดรับการฝกฝน
อยางเต็มที่ ทําใหนักเรียนทุกคนเขียนได แตยังเขียนโดยใชคําไมถูกตอง โดยไมคํานึงถึงผูอานวา
จะเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการจะสื่อหรือไม ซึ่งเปนสิ่งที่ยากและตองอาศัยองคประกอบหลาย
อยางและจากผลการสอบโดยเครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอาน และการ
เขียน” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนอยูในพื้นที่อําเภอมะนัง สามารถ
เขียนสื่อสารไดยังไมถูกตอง เพราะยังเขียนคําในมาตราตัวสะกดผิดอยู เปนเหตุทําใหนักเรียนถูก
หักคะแนนจากคําที่เขียนผิด ทําใหคะแนนในสวนของการสอบขอเขียนลดนอยลง อยูในระดับ
พอใช  

ศรัญญา บุญทันตา พบวา นักเรียนขาดทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน เปน
สวนใหญ สําหรับเนื้อหาที่เปนปญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ตองสงเสริมและเอาอกเอาใจมากเปนพิเศษคือ ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนให
เด็กเขาใจ2 

เพ็ญนภา คํามีแกน กลาววาการเขียนสะกดคําไมถูกตอง กอใหเกิดปญหาในการสื่อสาร 
เพราะถาเขียนผิด ความหมายก็จะเปลี่ยนไป อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดได ซึ่งเปนปญหา
สําคัญตอการแสดงออกทางการเขียนของเด็กเปนอยางยิ่ง เพราะนักเรียนไมสามารถสะกดคํา 
และเขียนไดถูกตองตามเจตนาของนักเรียน แบบฝกมีความสําคัญและจําเปนตอการเรียนทักษะ
ทางภาษามาก เพราะจะทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น และสามารถจดจําเนื้อหาใน
บทเรียนและคําศัพทตาง ๆ ไดคงทน ทําใหเกิดความสนุกสนานในขณะเรียน และทราบ

                                                             

 2 ศรัญญา บุญทันตา, “การพัฒนาการเขียนสะกดคํา โรงเรียนบานโปง อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย โดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคําที่ประสมสระ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย), 2553. หนา 4.  
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ความกาวหนาของตนเอง สามารถนําแบบฝกมาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองได นํามาวัดผล
การเรียนหลังจากที่เรียนแลวตลอดจนสามารถทราบขอบกพรองของนักเรียน และนํามา
ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ดังนั้นแบบฝกจึงเปนเครื่องมือที่ใชในการฝกฝนทักษะการเขียนสะกด
คําที่เหมาะสมและเกิดประโยชนตอผูเรียนไดดีที่สุด3 

ณิชาพร ปรีชาวิภาษ กลาววา การพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน และจํา
ใจความเรื่องที่อานไดนั้นครูผูสอนควรหาเทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมนาสนใจ และมีความ
หลากหลายรูปแบบในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันของนักเรียนเพื่อนําไปสู
การแกปญหา และการจัดการเรียนการสอน สื่อ เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการเรียนการสอน
บรรลุผล ซึ่งสื่อการเรียนรูประเภทหนึ่ง ที่สามารถชวยในการฝกทักษะของผูเรียนไดดี คือแบบ
ฝก โดยแบบฝกเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาไทยของผูเรียน เพราะ
การที่ผูเรียนทําแบบฝกมากๆ เปนการชวยใหผูเรียนไดนําความรูที่เรียนแลวมาฝกใหเกิดความรู
ความเขาใจที่กวางขวางและเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น4 

วิทยา ดํานุน กลาววา เพื่อแกไขปญหาในดานการเขียนสะกดคํา ผูสอนจําเปนตอง
สรางสื่อใหเหมาะสมและมีความเปนไปไดที่จะทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค แบบฝกจึงเปน
วิธีการหนึ่งในการแกไขปญหาและสื่อที่จะทําใหนักเรียนมีทักษะ หรือความสามารถในดานการ
ฟง การพูดการอาน และการเขียน คือนวัตกรรมเสริมทักษะ และแบบฝกเปนเครื่องมือที่จะชวย
ในการสอนไดดี เพราะภาษาไทยเปนวิชาฝกทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสะกดคํา ซึ่ง
ตองอาศัยการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนจึงจะสามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง และเกิดความ
ชํานาญจึงจะสามารถพัฒนาการเรียนรูของตนไดมากยิ่งขึ้น5 

ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนสวนสําคัญที่ทําใหการ
เรียนรูวิชาภาษาไทยประสบความสําเร็จได นักการศึกษาสําคัญที่เผยแพรแนวคิดของการเรียนรู
แบบความรวมมือคือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหน
สัน (Roger Johnson) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักจะไมใหความสนใจ

                                                             

 3 เพ็ญนภา คํามีแกน, การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวการันต กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี),2553. หนา 2-4. 
 4 ณิชาพร ปรีชาวิภาษ, “การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2555. 
หนา 4-5. 
 5 วิทยา ดํานุน, “การพัฒนาการเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกทักษะ”, วิทยานิพนธ, 2555. หนา 3-4. 
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เกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญมักจะมุงไปที่ปฏิสัมพันธระหวาง
ครูกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติที่มักจะถูก
ละเลยหรือมองขามไป ทั้งที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนวา ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน 
ครูและเพื่อนรวมชั้นมีผลตอการเรียนรูมาก ทิศนา แขมมณี6 การเรียนรูแบบรวมมือ เปน วิธีการ
เรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ  แตละ
กลุมประกอบดวยสมาชิก ที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน แตละคนจะตองมีสวนรวมอยาง
แทจริงในการเรียนรู โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งการเปน
กาลังใจ ซึ่งกันและกัน คนที่เกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเองเทานั้น แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกในกลุม 
ความสําเร็จแตละบุคคล คือความสําเร็จของกลุมนักเรียนที่ชวยเหลือกันเปนทีม อรพรรณ พร
สีมา7 ซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือ มีเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ เชน STAD, TGT, 
Jigsaw และ TAI เปนตน 

จากแนวคิดตางๆ ในการสรางแบบฝก และผลของการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
ฝกที่กลาวมาจะเห็นไดวา แบบฝกที่สรางขึ้นสามารถพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น 
และนักเรียนไดรับการเรียนรูดวยแบบฝกมีผลการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังนั้นผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับ
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนผังปาลม 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เพื่อศึกษาไป
เปนแนวทางในการปรับกลยุทธในดานการเขียนของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
ครูผูสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ตอไป 

 
 
 
 
 

                                                             

 6 ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), หนา 15. 
 7 อรพรรณ พรสีมา, การเรียนแบบรวมมือรวมใจ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน. 
(กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส, 2540), หนา 57. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิค
การจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนทักษะการ
เขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 3 โรงเรียน 
ผังปาลม 3 อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปการศึกษา 2564 จํานวน 15 คน ไดมาโดยการ

เลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) เนื่องจากนักเรียนในหองนี้มีนักเรียน 3 กลุมคือ 
เด็กออน เด็กปานกลาง และเด็กเกง ปะปนกันอยู และเหมาะที่จะเปนกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1 ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิคการ
จัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ทั้ง 
9 มาตรา รวม 9 ชุดการสอน  

 2.2 แผนการจัดการเรียนรู 9 แผน 
 2.3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 1 ชุด 
 2.4 แบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอการพฒันาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกด

คําตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิคการจัดกจิกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 ขอ 
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3. การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
ผูวิจัยสรางชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิคการ

จัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ดังนี้  

 3.1 ศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ชวง
ชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระเรียนรูภาษาไทย 

 3.2 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระเรียนรู
ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด  

 3.3 ศึกษาการสรางชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 
รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จากหนังสือ เอกสาร 
และหลักการสรางชุดการสอน 

 3.4 กําหนดเนื้อหา กิจกรรม จุดประสงคการเรียนรูในการจัดทําชุดการสอนทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 

 3.5 สรางชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิค
การจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามกรอบเนื้อหา กิจกรรม และ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 

  
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี ้

  4.1 ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใชเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อเก็บคะแนนทดสอบกอนเรียน 
  4.2 ดําเนินการทดลอง ผูศึกษาจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูและชุด
การสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่อง มาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ 
TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนผังปาลม 3 
ตั้งแต ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 9 ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู 9 แผน ใชเวลา 9 
ชั่วโมง 
  4.3 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่ เปนฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 
  4.4 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคํา 
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เรื่อง มาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
  4.5 นําคะแนนที่ไดจากการทดลองในขอ 1-4 มาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับ
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนผังปาลม 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 75/75 พบวา ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.98/83.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 75/75 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวนนักเรียน 15 คน พบวา นักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดการ
สอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐาน 

3. การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนราย
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ขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ โดยคาเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาไดแก ผูเรียนพอใจตอแบบ
ฝกทักษะ ( X = 4.87, S.D. = 0.51) เนื้อหาที่กําหนดในกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ
ผู เรียน ( X = 4.53, S.D. = 0.54) และผู เรียนสามารถนําความรู ในแบบฝกไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ( X = 53, S.D. = 0.51) ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนผังปาลม 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด รวมกับเทคนิคการจัด
กิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.98/83.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะขั้นตอนการสรางชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิค
การจัดกิจกรรมแบบ TGT ผูวิจัยไดมีการศึกษาหาขอมูล โดยศึกษาพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝกทักษะ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และนํามาวิเคราะหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเขียนสะกดคําทั้งที่ตรงมาตรา
และที่ไมตรงมาตราตัวสะกด เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการสรางชุดการสอน ทําใหเนื้อหา
ของชุดการสอนสอดคลองกับหลักสูตรและมีความเหมาะสมกับผูเรียนซึ่งอยูในวัยเด็ก เนื่องจาก
ชุดการสอนมีลักษณะพิเศษตางจากหนังสือทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐชญา ขวัญ
ทองยิ้ม8 ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรู
วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด ที่ใชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใช
เกณฑประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชวงเวลากอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานชองเขาหมาก อําเภอสิชล 

                                                             

 8 รัฐชญา ขวัญทองยิ้ม, “การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด กลุมสาระ
การเรียนรูวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6”, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ), 2563. หนา 52. 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 27 คน ผลการวิจัย 
พบวา 1) คาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตรา ตัวสะกดอยูที่
ระดับ 83.58/82.37 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
การทดลองใชชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด สูงกวากอนทดลองใช
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นักเรียนที่เรียนรูโดยใชชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับ
เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิม เพิ่มนาม9 ได
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคํา และทักษะทางสังคม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT รวมกับแบบฝก 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกด
คํา 2) ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT 
รวมกับแบบฝก 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
TGT รวมกับแบบฝก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของ
โรงเรียนวัดเขาวัง จํานวน 48 คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบฝกการเขียนสะกดคํา 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะทางสังคมและ 5) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
เขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
TGT รวมกับแบบฝก หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT 
รวมกับแบบฝก อยูในระดับมาก 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

การที่ชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงขึ้นทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดแนวคิดและหลักการที่จะ
นําไปสูการสรางชุดการสอนของ ศุภมาส ดานพานิช ที่กลาววาการจัดการทําแบบฝกหัดนั้นครู
ตองคํานึงความแตกตางของเด็กในการจัดทําแบบฝกควรจัดทําใหมากพอทั้งของเด็กเกงและเด็ก
                                                             

 9 เฉลิม เพิ่มนาม, “การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคําและทักษะทางสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TGT รวมกับแบบฝก”, 
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560) : 49. 
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ออน ซึ่งเด็กจะไดเลือกทําตามความสามารถแบบฝกนั้นควรชัดเจน มีความหมายตอการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน การใชหลักจิตวิทยาของเด็กและการเนนถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใน
การสรางแบบฝกตองใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและลําดบัขัน้ของการ
เรียนเด็กแรกเรียนยังมีประสบการณนอยแบบฝกจะตองอาศัยรูปภาพที่มีสีสวยงามเพื่อเปนการ
จูงใจเด็กและเปนไปตามลําดับความยากงายเพื่อใหเด็กมีกําลังใจในการทําใหมีจุดมุงหมายวามุง
ฝกในดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่วางไวครูตองจัดทําไวลวงหนาเสมอ ตอง
คํานึงถึงความแตกตางของเด็กแลวจัดทําแบบฝกเพื่อสงเสริมเด็กแตละคนหรือแตละกลุม ใน
แบบฝกตองมีคําชี้แจงงายๆ สั้นๆ เพื่อใหเด็กเขาใจ ถาเด็กยังอานไมไดครูตองชี้แจงดวยคําพูดที่
ใชภาษางายๆ ใหเด็กสามารถทําตามคําสั่งได แบบฝกตองมีความถูกตองครูควรพิจารณาดูใหถี่
ถวน อยาใหมีขอผิดพลาดได การใหเด็กทําแบบฝกแตละครั้งตองใหเหมาะสมกับเวลาและความ
สนใจ ควรทําแบบฝกหลายๆ รูปแบบเพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางกวางขวางและเสริมใหเกิด
ความคิด แบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่ผูรายงานสรางขึ้นเปนแบบฝกงายๆ 
สั้นๆ เรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก มีภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน มีลักษณะของกิจกรรมที่หลากหลายทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียนรู 
มีความสุขสนุกสนานตอการเรียนและการฝกปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝก จึงสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้น พัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคําในภาษาไทยไดเต็มศักยภาพ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน
ทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด ที่ผูรายงานสรางขึ้นมี
กิจกรรมฝกปฏิบัติที่หลากหลาย มีคําสั่งงายๆ ไมซับซอน ดึงดูดความสนใจ ทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนที่จะเรียนมีตัวอยางที่นักเรียนสามารถฝกตามไดทันที นักเรียนเกิดความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน สงผลใหมีความพอใจในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ 
ภัทรสถิรกุล10 ศึกษาการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการ
อานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช

                                                             

 10 เบญจวรรณ ภัทรสถิรกุล, การใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1, (ราชบุรี : โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร), 2561), หนา 51. 
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แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 3) เพื่อหา
คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรู  โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สถิติที่ใชในการวิจัย คือ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และการทดสอบสมมุติฐานใช t-test 
ผลการวิจัยพบวา 1. แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 89.78/89.83ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 3. ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.8206 คิดเปนรอยละ 82.06 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
สะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.55 

        
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 

 1.1 ครูผูสอนภาษาไทยสามารถนําชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตรา
ตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT ไปใชในชั้นเรียนปกติเพื่อการเรียนรูทาง
หลักการใชภาษาไทย 

 1.2 นักเรียนสามารถนําชุดการสอนทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด
รวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT ไปศึกษาดวยตนเองไดหลังจากเรียนในหองเรียนปกติ
แลว 

 1.3 ครูผูสอนภาษาไทยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในเรื่อง
อื่น ๆ 
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2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

2.1 ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยการใชชุดการสอนกับการใชนวัตกรรมอื่น ๆ 
2.2 ศึกษาความคงทนของผลการเรียนรูที่เกิดจากการใชชุดการสอนทักษะการเขียน

สะกดคําตามมาตราตัวสะกดรวมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะหหลักการพัฒนาชุมชนสัมพันธตาม
แนวทาง หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 2) เพื่อวิเคราะหยุทธศาสตรการปฏิบัติงานชุมชน
สัมพันธวิถีพุทธ และ 3) เพื่อวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนและการสรางเครือขายชุมชน
สัมพันธวิถีพุทธ 
 หลักการพัฒนาชุมชนสัมพันธตามแนวทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผลการวิจัย 
พบวา หลักธรรมที่สงผลตอการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ ไดแก 1) สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมที่
สรางเสริม ความสามัคคีในหมูคณะและสังคม สนับสนุนความเกื้อกูลกัน ผูกมิตรไมตรีใหเกิด
ความรักใครกลมเกลียว เชื่อมสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน ประกอบดวย (1) การใหทาน 
ชวยเหลือเกื้อหนุนผูอื่น (2) พูดจาดีและ มีประโยชน สรางสรรคความสามัคคีแกหมูคณะ (3) 
ประพฤติประโยชนตอสวนรวม/ผูอื่น (4) ประพฤติตน เสมอตนเสมอปลาย 2) อิทธิบาท 4 คือ 
ธรรมเครื่องใหถึงความสําเร็จ หรือธรรมที่เปนเหตุใหประสบ ความสําเร็จ คือ ความพอใจ 
(ฉันทะ) ความเพียร (วิริยะ) ความเอาใจใสจดจอ (จิตตะ) และความพิจารณา ไตรตรอง (วิมังสา) 
3) พรหมวิหาร 4 คือ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ ประกอบดวยความรัก ความ ปรารถนาดี 
(เมตตา) ความสงสาร เห็นอกเห็นใจผูอื่น (กรุณา) ความยินดีตอความสําเร็จของผูอื่น (มุทิตา) 
และความวางใจเปนกลาง เขาใจตามหลักแหงเหตุผล (อุเบกขา) เปนหลักธรรมสําคัญสําหรับ
ผูนําหรือ ผูปกครองที่ควรมีในตนและประยุกตใชในการพัฒนาชุมชน และสังคม 4) ภาวนา 4 
คือ การเจริญ ฝกอบรม การพัฒนา ประกอบดวย (1) กายภาวนา พัฒนากาย การฝกอบรมกาย 
ใหรูจักเกี่ยวของกับสิ่ง ทั้งหลายภายนอกในทางที่เกิดประโยชน ถูกตองดีงาม (2) สีลภาวนา 
การฝกอบรม พัฒนาความประพฤติ ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยความเกื้อกูล
แกกัน (3) จิตภาวนา การฝกอบรม พัฒนาจิต ใหเขมแข็งมั่นคง เบิกบาน ผองใส (4) ปญญา
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ภาวนา การฝกอบรม พัฒนาปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลาย ตามเปนจริง สามารถดําเนินชีวิตดวย
ความถูกตองดีงาม 5) พละ 5 หลักธรรมที่สงเสริมใหชุมชนและ สังคมมีความเขมแข็ง 
ประกอบดวย (1) หลักความเชื่อมั่นในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ (2) ศีล ความเปน
ระเบียบเรียบรอยของชุมชนและสังคม (3) วิริยะ มุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จตามความประสงค 
(4) สมาธิ ความมีจิตใจมั่นคง (5) ปญญา ความสามารถในการพิจารณาไตรตรอง พิจารณากอน
ตัดสินใจ ทําสิ่งนั้นๆ 6) อปริหานิยธรรม คือ ธรรมเปนที่ตั้งแหงความไมเสื่อม ประกอบดวย
ความพรอมเพรียงกันทั้งประชุม เลิกประชุม และทํากิจที่ควรทํา ทําใหเกิดความสามัคคีของหมู
คณะ, ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ กําหนดไวดีแลว, เชื่อฟงผูใหญ ประพฤติออนนอม ทําใหสามารถ
ปกครองกันได, สามารถอดกลั้นตอสิ่งลอใจหรือยั่วยวนใจได และไมทําผิดอันจะเปนเหตุใหเสีย
งาน และการตั้งความปรารถนาดีตอผูมารวมทํางาน กับตน มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน ไมอิจฉา
ริษยาผูอื่น เปนตน 
  
คําสําคัญ : การพัฒนาชุมชน, ชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ, การมีสวนรวม 
 
 
Abstract 

 The objectives of this research are as follows: 1) to analyze the 
principles of community relations development according to the guidelines 
Dharma principles in Buddhism 2) to analyze the strategy of community 
relations in the Buddhist way and 3) to analyze the participation of the people 
and to build a network of community relations in the Buddhist way. 
 The principles of community relations development according to the 
Dharma principles in Buddhism The results of the research revealed that the 
Dharma principles affecting the development of community relations are: unity 
among faculty and society support each other Make good friendships to create 
a harmonious love Building good relationships among people in the community, 
consisting of (1) giving charity, helping others, (2) speaking well and being useful, 
creating unity among the group, (3) conducting benefits to the public/others, (4) 
conducting oneself consistently 2. ) The four powers are the virtues that lead to 
success. The dharmas that lead to success are contentment (chanda), 
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perseverance (viriya), and focus (citta). and contemplation (vimangsa). 3) The 4 
Brahma Viharas are principles of noble conduct. It consists of love, goodwill 
(mercy), compassion, compassion (kindness), joy of others' success (mudita), and 
neutral trust. Understanding the principle of reason (equanimity) is an important 
principle for leaders or Parents should have in themselves and apply them in 
community and social development. 4) The 4 bhavana is to develop, train, and 
develop, consisting of (1) body meditation, physical development. physical 
training to get to know about things outside in a way that is beneficial, right and 
good; to be set in discipline Coexisting with others with mutual support (3) 
Mental meditation, training and mental development to be strong, stable, 
cheerful, bright (4) Wisdom in prayer, training, wisdom development, to know 
and understand things as they really are, to be able to live with the right It 
must be good. 5) Physical education, 5 principles that encourage the 
community and A strong society consists of (1) Confidence in the development 
of work to be successful (2) Precepts, orderliness of the community and society 
(3) Perseverance, determination to accomplish work according to their wishes 
(4) Concentration, mental stability (5) Wisdom the ability to reflect Consider 
before making a decision to do any thing. Consistently 
 Both meeting, adjournment, and doing what needs to be done. cause 
the unity of the group, follow the rules that is well defined, obeys the elders 
behave humbly allowing them to rule each other, being able to withstand 
temptation or temptation and do not make a mistake that will cause the loss of 
work and setting goodwill towards those who work with him; being considerate 
to his colleagues. not jealous of others 
   
Keywords : community development, Buddhist community relations, 
  participation 
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บทนํา 

 ในชุมชนวิถีชีวิตสาธารณะที่เขมแข็งนั้น คนในชุมชนมักไมพึ่งพาสถาบันของรัฐ แมวา 
สถาบันดังกลาวจะดีและมีประสิทธิภาพ แตในชุมชนที่ไมมีชีวิตสาธารณะนั้น คนในชุมชนมักจะ
พึ่งพา สถาบันของรัฐ สงผลใหรัฐมีภาระรับผิดชอบชุมชนในทุกดาน จนไมสามารถตอบสนอง
ความตองการ ไดทั้งหมดและนํามาซึ่งความไรประสิทธิภาพในที่สุด ในเมืองที่ชีวิตสาธารณะ
เขมแข็งนั้น ความสัมพันธ ของคนไมวาจะเปนสัมพันธในรูปองคกรหรือเครือขาย ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ มักเปน ความสัมพันธตอกันในแนวระนาบ ซึ่งเปนความสัมพันธที่
มักกอใหเกิดความ ซื่อสัตยและไววางใจตอ นําไปสูเมืองที่มีระบบการ ปกครองที่ดีและเศรษฐกิจ
มั่งคั่ง ความสัมพันธในแนวต้ัง กอใหเกิดการปกครองแบบมาเฟยและทําให เศรษฐกิจของเมือง
ลาหลัง1 
 ประเทศไทยภายใตกระบวนการพัฒนามีแนวโนมที่จะรับวัฒนธรรม ความเจริญทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของตางประเทศเขามาพัฒนา ประเทศมากยิ่งขึ้นตามลําดับ จนอาจ
กลาว ไดวาสังคมไทยในปจจุบันถูกครอบงําดวยกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทาง
ความคิด และภูมิ ปญญาตะวันตกจนตกเปนทาสของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม ตลอดจน กระแสความทันสมัยที่มาจากโลกตะวันตกและมีอิทธิพลครอบคลุมทั่ว
โลก คนไทยและสังคมไทยไดถูก กระแส เหลานี้ผลักดันใหปรับเปลี่ยนความคิด คุณคา และ
ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตจนกอใหเกิดปญหา ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตามมาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได พรอมกับ สถานการณตาง ๆ ของโลก ที่ผันแปรไปอยางรวดเร็ว ซึ่งลวนมี
ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน จึงเปนเหตุให “สังคมมี ปญหา การพัฒนาไม
ยั่งยืน” ชุมชนเปนสังคม ขนาดกลางที่เชื่อมโยงสังคมขนาดเล็ก คือ บาน โรงเรียน กับสังคมใหญ 
คือ ประเทศชาติ และโลก ชุมชนมีทั้งบุคคล องคความรูและ สถานที่ สามารถใหการศึกษา ใน
การพัฒนาคน ใหเปนผูที่มีคุณภาพชุมชนหรือทองถิ่นจึงมีความสําคัญเปน อยางยิ่ง ในการ
สงเสริมการมี สวนรวมในการเรียนรูตามสภาพจริงที่เปนอยู ในสังคมนั้น ๆ จะมีวิถีชีวิต ตาม
สภาพของแต ละทองถิ่นสามารถนําเอาทรัพยากรในทองถิ่นนั้น ๆ มาใชไดอยางมีคุณคา เกิด 
ประโยชน และรูจักวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ใหคงอยูกับชุมชน สิ่งที่มีคุณคาตอการดํารงวิถี
ชีวิตที่ แทจริง นั่นคือ ภูมิปญญาทองถิ่น เพราะภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่ไดสั่งสมจาก 
ประสบการณของ คนในชุมชนมาเปน ชุมชนวิถีพุทธ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ทุกคนมองเห็นวา
นาจะเปนทางออกหนึ่งของสังคมไทย ดังนั้นจึง ตองมีการเปลี่ยนวิธีคิดใหมใหยึดวิถีพุทธมาใช

                                                             

 1 กีรติ กมลประเทืองกร, “การจัดการชุมชนขุมขนเขมแข็งวิถีพุทธ”, วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 2559) : 1 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 97 

การดําเนินชีวิต คือ การบริโภคเพื่อบําบัดความ ทุกขเวทนาเกิด จากทางสรีระภาพหรือความ
จําเปนทางชีวภาพ เพราะถาหากไมไดรับการบําบัด รางกายไมสามารถดํารงอยูไดปญญาก็ไม
สามารถเกิดได เพราะปญญาเปนสิ่งที่ชวยระงับกามสุขได อยางแทจริง เมื่อปญญาเกิดมนุษยก็
จะสามารถบรรลุไปถึงขั้นความสุขในระดับที่ถือวาเปนระดับ ความสุขที่ไมจําเปนตองบริโภค 
แลว เชน ความสุขจากการมีความเมตตา กรุณาผูอื่น หรือความสุข จากการชวยเหลือผูอื่น ให
ความทุกขของเขาบรรเทาลง2 
 เพื่อใหเกิดความสมดุล ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การรวมตัวกันในลักษณะ
ของการสรางเครือขายจะเปนการสรางความรวมมือ ระหวางคนในชุมชนดวยกันเองกับชุมชน
อื่น จะเปนการพึ่งพาและรวมมือจนสามารถชวยเหลือปองกัน และแกไข ปญหาที่ยากและ
สลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่มีความเปนองครวม เกี่ยวพันกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองการปกครอง ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของชุมชน สวนงาน ภาครัฐและ
เอกชน จึงสมควรอยางยิ่งที่จะดําเนินการในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและ การ
สรางเครือขายชุมชนสัมพันธตามวิถีพระพุทธโดยบูรณาการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
เพื่อ พัฒนาชุมขนใหเขมแข็งอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิจัยกระบวนการสรางชุมชนสัมพันธวิถีพุทธครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 1. 
เพื่อวิเคราะหหลักการพัฒนาชุมชนสัมพันธตามแนวทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 2. เพื่อ
วิเคราะหยุทธศาสตรการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ 

3 เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและการสรางเครือขายชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ (Buddhist community 
building process) ครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

  3.1 รูปแบบการวิจัย 
   3.2 วิธีดําเนินการวิจัย  
  3.3 กลุมเปาหมาย  
                                                             

 2 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และ
ความ เปนอื่น, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิภาษา, 2543), หนา 227. 
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  3.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. การพัฒนาชุมชนสัมพันธตามแนวทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหไดรับองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานชุมชน แนวทาง
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

  1.1 หลักธรรมที่สงผลตอการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ ไดแก 1) สังคหวัตถุ 4, อิทธิ
บาท 4,พรหมวิหาร 4, ภาวนา 4, พละ 5. สาราณียธรรม 6. อปริหานิยธรรม 7, สัปปุริสธรรม ) 
กลาวคือ สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมที่สรางเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสังคม สนับสนุน
ความ เกื้อกูลกัน ผูกมิตรไมตรีใหเกิดความรักใครกลมเกลียว เชื่อมสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน 
ประกอบดวย (1) การใหทาน ชวยเหลือเกื้อหนุนผูอื่น (2) พูดจาดีและมีประโยชน สรางสรรค
ความสามัคคีแกหมู คณะ (3) ประพฤติประโยชนตอสวนรวม/ผูอื่น (4) ประพฤติตนเสมอตน
เสมอปลาย, 2) อิทธิบาท 4 คือธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสําเร็จหรือทางแหงความสําเร็จ มี 
4 อยาง ไดแก (1) ความพอใจ (ฉันทะ) (2) ความเพียร (วิริยะ) (3) ความเอาใจใสจดจอ (จิตตะ) 
และ (4) ความพิจารณาไตรตรอง (วิมังสา)  

  1.2 การบูรณาการหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชุมชนสัมพันธวิถี
พุทธ การทํางานชุมชนสัมพันธของตําบลปาแมต และตําบลน้ําชํา มีการบูรณาการหลักธรรมใน
การทํา กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 1) การบูรณาการหลักอิทธิบาท 4, สังคหวัตถุ 4, อปริหานิยธรรมใน
การอยูเวร ยามปองกันชุมชนและอนุรักษปาหมูบาน คือเปนลักษณะของการทํางานจิตอาสา 
โดยชาวบานอาศัยอุดมการณใน การอนุรักษปา มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําอยูวาเปนความถูกตอง
ดีงาม เปนประโยชนตอคนในชุมชนทั้ง ปจจุบันและอนาคต มีใจรักที่จะทํางาน เพราะมองเห็น
ประโยชนสวนรวมที่จะไดรับ มีความเพียรไมยอ ทอตออุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น แมจะแลกมา
ดวยความยากลําบาก เพราะตองเสียสละทั้งเวลาและ ทรัพยสวนตนในการทํางาน จิตสํานึกให
ชาวบานเห็นคุณคาของการอนุรักษผืนปามากกวาสิ่งใด ซึ่งเมื่อคนในชุมชนเห็นคุณคาและมี 
ความรูในการทํางานแลวงานก็ขับเคลื่อนไปอยางมีเปาหมายและเกิดประสิทธิผล 3) การบูรณา
การหลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสาราณียธรรม 6 ในการลงแขกเกี่ยว ขาว_โดยชวงเกี่ยวขาวของ
ทุกปกลุมจิตอาสาจะหมุนเวียนลงแขกเกี่ยวขาวของสมาชิกกลุม เพื่อเปน การชวยลดตนทุนการ
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ทํานาของสมาชิกกลุม กิจกรรมดังกลาวนี้เปนการแสดงออกถึงความมีน้ําใจตอ กัน สงเสริม
ความสามัคคีแกคนในชุมชน  

  1.3 รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาชุมชนโดย
การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพื้นที่วิจัย มีรูปแบบการพัฒนา ดังนี้ (1) การ
ทํางานกลุมจิต อาสา การทํางานจิตอาสาที่โดดเดนเปนที่รูจักของคนทั้งหลายคือการเขาเวร
ปองกันระวังการตัดไม การเสียสละประโยชนตนเพื่อประโยชนสวนรวมในครั้งนี้ไมใชเรื่องที่ทํา
ไดงายหากไมมีความ ตั้งใจจริง เพราะชาวบานมีหนาที่การงานประจําคือการทําไรและทํานา 
การเขาเวรถาเปนเวลากลางวัน ก็ตองเสียสละเวลาทํางาน ถาเปนเวลากลางคืนก็ตองเสียสละ
เวลาพักผอน นอกจากเสียสละเวลาแลว ชาวบานยังเสียสละเงินซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงพาหนะใน
การลาดตระเวนอีกดวย ในตอนแรกๆ การทํางาน เปนไปดวยความยากลําบาก ตอนหลังมีความ
สะดวกขึ้นบาง เพราะมีหนวยงานราชการรวมทั้งเอกชน ไดใหการสนับสนุนกิจกรรม (2) การ
บริการชุมชน การบริการชุมชนของกลุมจิตอาสาเปนการ ชวยเหลือกันของคนในชุมชนซึ่งเนน
สมาชิกกลุมจิตอาสา นอกนี้ยังมีการบริการในลักษณะการใหความ ชวยเหลือแกชุมชนอื่นอีก
ดวย ซึ่งโดยมากเปนเครือขายการทํางานดวยกัน ลักษณะการใหบริการหรือ การชวยเหลือผูอื่น 
ไดแก 1) การชวยเหลือดวยกําลังกาย กําลังทรัพย และสิ่งของแกเจาภาพงานกุศล และงาน
อวมงคล 2) การชวยเหลือในการทํางานดวยวิธีการลงแขก และทําในลักษณะหมุนเวียนไป 
เรื่อยๆ (3) การสรางเครือขาย การทํางานชุมชนสัมพันธหรือการพัฒนาชุมชนของตําบลปาแมต 
และตําบลน้ําชําเปนการทํางานแบบเครือขายคือทั้งเครือขายในพื้นที่และเครือขายในอําเภอ 
อนุรักษปาชุมชนทํางาน 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การพัฒนาชุมชนสัมพันธตามแนวทางหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 การทํางานจิตอาสาเฝาระวังการลักลอบตัดไมปาชุมชน ประสบความสําเร็จกวาที่อื่น
เพราะอาศัยปจจัยอยางนอย 2 อยาง คือ 1) ความเสียสละและความกลา หาญของชาวบานที่
ยอมเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมโดยไมเห็นแกความเหน็ด เหนื่อยเมื่อยลา 
และความกลาหาญ ไมกลัวตออิทธิพลมืดของกลุมลักลอบตัดไมรวมทั้งอันตรายที่อาจ เกิดขึ้น
จากการปะทะกันของกลุมจิตอาสากับกลุมลักลอบตัดไม 2) การมีวิสัยทัศนของผูนํากลุม คือมี 
การทําความตกลงรวมมือกับ กอ.รมน. จังหวัดแพร ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
และไมใชการทําความตกลงรวมมือเพียงอยางเดียว แตมีการทํากิจกรรมรวมกันมาโดยตลอด  
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 2. ยุทธศาสตรการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ 
 ยุทธศาสตรการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ คือ การสรางความสัมพันธของคนในชุมชน 
สรางกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยการมีสวนรวมและเปนเจาของรวมกันของ
คนใน ชุมชน โดยนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาบูรณาการกับความเชื่อวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน บนฐานการวิเคราะหปญหาความตองการและศักยภาพของชุมชน ดําเนินการใน
ลักษณะเปนขอตกลง รวมกัน แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร มีขั้นตอนการดําเนินการ
ประกอบดวย 1) ชุมชนรวมกัน กําหนดทิศทาง 2) สรางกิจกรรมพัฒนาอยางมีสวนรวม 3) 
กําหนดเปาประสงค 4) มีขอตกลงรวมกัน 

 3. การมีสวนรวมของประชาชนและการสรางเครือขายชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคอนขางไดรับความรวมมือดจาก 
ประชาชน เพราะชาวบานเล็งเห็นประโยชนที่ใชรวมกัน เพื่อพัฒนาชนชนของตนก็เปนการได
พัฒนา คุณภาพชีวิตตนและครอบครัวตนดวย ดังนั้นชาวบานจึงยินดีใหความรวมมือเวลาทํา
กิจกรรมพัฒนา ชุมชน ปจจัยอีกอยางหนึ่งคือมีพระสงฆเปนแกนนําในการทํากิจกรรมดวย ซึ่ง
พระสงฆเปนที่เคารพ ศรัทธาของชาวบาน เพราะเปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ไม
เกี่ยวของกับผลประโยชนใดๆ ที่เปน เหตุแหงความขัดแยง แตยังขาดการเชื่อมโยงกับนโยบาย
การมีสวนรวมกับภาครัฐ ซึ่งหากเกิดขึ้นได ชาวบานจะไดรับประโยชนจากการมีสวนรวม
มากกวานี้ สวนการทํางานเครือขายยังเปนการทํางานกับ เครือขายประเภทเดียวกับตนมากกวา 
เชน เครือขายการอนุรักษปาชุมชน ยังขาดการขยายเครือขาย กลุมอื่น เชน เครือขายกลุม
เยาวชนจิตอาสา และขาดการขยายเครือขายในระดับสูงและระดับกวาง กลาวคือ ขาดการ
ขยายเครือขายที่ครอบคลุมมิติการทํางานในดานตางๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม 
การศึกษา เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนสัมพันธ ตามแนวทางหลักธรรมใน 
พระพุทธศาสนา การกําหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ และการ
พัฒนาการมีสวน รวมของประชาชนและการสรางเครือขายชุมชนสัมพันธวิถีพุทธ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 การพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนาหากมีการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหดี
ขึ้น โดยบูรณาการกับการทําเกษตรอินทรียและจัดตั้งกลุมอาชีพ จะเปนการไดเพิ่มมูลคาเพิ่มแก
อาชีพของ ชาวบาน ปจจุบันชาวบานทําพืชไรเปนอาชีพหลัก แตอยูในระดับของการขายพืช
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เทานั้น เชน การขาย ถั่วลิสงสด การขายมันแกว เปนตน หากมีการแปรสภาพพืชผลทาง
การเกษตรเหลานี้ จะทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มมากกวานี้ นอกจากนี้การบริการชุมชนยัง
แสดงออกถึงการที่ชาวบาน รักษาความสามัคคีไวได สวนการปลูกตนกลาเยาวชนในปจจุบันยัง
ขาดการสงเสริมใหมีบทบาทโดดเดน ในระดับที่สูงขึ้นไป เพราะกลุมมีเปาหมายเพียงการสืบ
ทอดการทํางานตอจากกลุมจิตอาสาเทานั้น หาก มีเปาหมายพัฒนาเยาวชนใหมีบทบาทในเวทีที่
สูงขึ้นไป กลุมเยาวนชนจะทําประโยชนใหชุมชนและ สังคมไดมากกวานี้ การทํางานของกลุม
เยาวชนตองไดรับความรวมมือกับโรงเรียนดวยจึงจะประสบ ความสําเร็จดี เพราะสามารถ
บูรณาการกิจกรรมของชุมชนรวมกันได การพัฒนาการมีสวนรวม นอกจากการสรางบทบาทกับ
องคการปกครองสวนทองถิ่นแลว ควรไดบูรณาการกับกิจกรรมการ พัฒนาที่กอใหเกิดรายไดแก
คนในชุมชนดวยจึงจะกระตุนการมีสวนรวมไดมากกวานี้ สวนการทํางาน เครือขายควรได
ครอบคลุมมิติการทํางานในดานตางๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งจะมีผลดีกับการทํางานคือสามารถพัฒนางานเครือขายการ 
พัฒนาชุมชนไดเจริญกาวหนามากกวานี้ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อออนไลน
โดยทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเชียงราย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อ
ออนไลนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากกลุมตัวอยาง นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย จํานวน 21 รูป เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ผลวิจัยพบวา จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
พบวาการใชงานสื่อออนไลนของนิสิตชวยในการเสริมสรางและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพราะ
ปจจุบันการใชสื่อออนไลนเปนที่นิยมมีองคความรูและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องดวยภาษาองักฤษ
ใหไดศึกษาและนํามาประยุกตชวยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การใชงานสื่อออนไลนจึงมี
ประโยชนมากในปจจุบัน ดังนั้น การเรียนรูภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน เปนแหลงความรูที่มี
ขอมูลภาษาอังกฤษที่นิสิตสามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางดี รวมถึงชวย
เสริมสรางและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไดดีย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ: พฤติกรรม, สื่อออนไลน, ทักษะภาษาอังกฤษ 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 103 

Abstract 

 This research aimed to 1) to study general online media usage behavior 
of undergraduate students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang 
Rai Monastic College. 2) To study the behavior of using online media for the 
development of English language skills of undergraduate students Mahachula 
longkornrajavidyalaya University Chiang Rai Buddhist College. This research was 
qualitative research. The population in this research were 21 students at Chiang 
Rai Buddhist College. The research tool consisted of questionnaire. 
 The research found that using online media among students helps in 
enhancing and developing English language skills as the use of online media is 
now popular that there is information related to English to be studied and 
applied to help develop English language skills. Therefore, learning English in 
online media helps students to be able to apply their skills in various situations 
as well as to help strengthen and develop English language skills to be better. 

Keywords : Behavior, online media, English skills  
 
 
บทนํา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลตาง ๆ มีความสําคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
เปนภาษาที่มีบทบาทและความสําคัญเปนอยางยิ่งในการศึกษาคนควาหาความรูขอมูลตางๆ 
และการติดตอ สื่อสารของผูคนทั่วโลก ซึ่งมีการใชเทคโนโลยีที่ทําใหผูเรียนเกิดควากระตือรือรน
สนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นมีการใชสื่อดิจิทัลในการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน 
บล็อก ทวิตเตอร เว็บ แอพพลิเคช่ัน ยูทูป ซึ่งการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
เหลานี้จะทําใหผูเรียนไดพัฒนาและมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จะสามารนําไปใช
ในการศึกษาคนควาหาความรูขอมูลตางๆ ไดดวยตนเองและจะทําใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อนําไปดํารงชีพ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  
 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนทักษะที่สําคัญในการเพิ่มความสามารถของผูเรียน 
ใหเขาใจแนวทางในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหชัดเจน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษ ยังเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพ และสามารถ
นําไปใชเพื่อการพัฒนาประเทศและประชากร ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและ
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อนาคตใหเจริญ ตลอดจนสามารถถายทอดเอกลักษณ และวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปสูประชาคม
โลก เนื่องจาก ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแลว 
มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันดวยภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารกันโดยตรง การใช
อินเตอรเน็ต การดูภาพยนตร การดูทีวี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หนังสือคูมือทางดาน
วิชาการตางๆ ฯลฯ  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมและเรื่องราวอันหลากหลาย
ของประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังประชาคมโลกไดอยาง
สรางสรรค ดังนั้น เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดไวนั้น หลักสูตรไดเนนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนว
การจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22  
ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง ในภาวะปจจุบัน อิทธิพลของโลกาภิวัตนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ นั้นการเรียนรูภาษาของประเทศอื่นยอมไดเปรียบในการทํากิจการตางๆ เพราะคงไมมี
ใครจะติดตอสื่อสารและรูเรื่องไดดีเทากับการพูดภาษาเดียวกัน ยิ่งไปกวานั้น สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของโลกไดมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีการติดตอสื่อสารระหวางกันโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนตัวกลางในการสื่อสาร ดังนั้น การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษโดยที่มุงเนน
ไปที่ผูเรียนเปนสําคัญจะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็วก็คือการใชสื่อมาเปนตัวชวย เนื่องจากทุก
คนสามารถเขาถึงความรูไดจากอุปกรณที่ตนเองมีอยูในมือ 
 การใชสื่อเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวย
ใหการสื่อสาร ระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความ
เขาใจเนื้อหา บทเรียนไดตรงกับที่ ผูสอนตองการ สื่อที่ดีควรเปนสื่อที่ตรงกับความตองการของ
ผู เรียนมีเนื้อหาหรือ หัวขอที่ผู เรียนคุนเคย ซึ่งตรงกับ Rubin1 ที่ไดระบุวา ความรูและ
ประสบการณเดิมของ นักเรียนเปนปจจัยสําคัญตอความสามารถในการเรียนรูภาษา การเรียนรู
ที่ดีควรเริ่มจากการเรียนรูจาก สิ่งที่ใกลตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัว การที่นักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ
หัวขอที่คุนเคย จะทําใหสามารถพัฒนา ความสามารถในการเรียนรูไดมากขึ้น นอกจากนี้ 
ภาษาอังกฤษมีความจําเปนทั้งในดานการติดตอสื่อสารและการทํางานซึ่งตรงกับทาง
                                                             

1 Rubin, J. (1995). A review of second language listening comprehension 
researchmodern language. The Model Language Journal, 5(78), 199-121. 
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กระทรวงศึกษาธิการ2 ไดระบุใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครอบคลุม 4 แกนหลัก คือ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 
และภาษากัดความสัมพันธกับชุมชนโลก 
 นอกจากนี้ มีนักวิจัยหลายทานที่ไดทําการวิจัยในเชิงการใชสื่อออนไลนในการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ3 อรรถพล ทองวิทยาพรม และคณะ ศึกษาเรื่องการใชสื่อออนไลนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสามารถใชอินเทอรเน็ตในการเขาถึงสื่อออนไลนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางสะดวก นักศึกษาสามารถเขาทบทวนบทเรียนผานสื่อ
ออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาควรมีอินเทอรเน็ตไรสายในการใชสื่อออนไลน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา มีศูนยบริการอินเทอรเน็ตกลางใหนักศึกษาใชบริการและมี
บทเรียนออนไลนในการใชสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา  
 พรพิไล เติมสินสวัสดิ์4 ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงทั่ว ประเทศไทย 
จํานวน 893 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใชสื่อ
ออนไลนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยสามารถจําแนกไดดังนี้การฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยนักศึกษาใชสื่อออนไลนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดานการฟงและ
การพูด คือ การรองคาราโอเกะเพลงภาษาอังกฤษใน YouTube ดานการอานคือการให
นักศึกษาทําแบบฝกหัด ภาษาอังกฤษออนไลนและในสวนของดานการเขียนนั้นนักศึกษาสวน
ใหญใชสื่อออนไลนในการทําแบบฝกหัดภาษาอังกฤษออนไลน และเขียนการดอวยพร
อิเล็กทรอนิกส (E-card) เปนภาษาอังกฤษ McLoughlin  

                                                             
2 กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, (2545), คูมือการจัดการสาระการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544, (กรุงเทพมหานคร : 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.)). 
 3 อรรถพล ทองวิทยาพรม จานง วงษชาชม, และสุทิศา ซองเหล็กนอก, “การใชสื่อออนไลน เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามมหาวิทยาลัยนครพนม,”วารสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม, ปที่ 8 ฉบับที่ 3, (2561) : 81-89.  
4 พรพิไล เติมสินสวัสดิ์, การใชอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2558). 
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 McLoughlin Catherine5 ไดทําการศึกษาเรื่อง สื่อออนไลนสําหรับการสรางเครือขาย
และการเรียนรูอยางมืออาชีพของครูและนักวิชาการในประเทศออสเตรเลีย ผลการวจิยัพบวาครู
และนักวิชาการมีความสนใจในการเชื่อมโยงกับคนรอบขาง โดยใชเครื่องมือเครือขายสังคม
ออนไลนในการสรางเครือขาย การเรียนรูแบงปนความคิดหรือความรู  ระดับมืออาชีพ 
และสามารถเขาถึงทรัพยากรใหมๆ ผานทางเครือขายสังคมออนไลน รวมไปถึงครูและ
นักวิชาการจึงตองทําความเขาใจการใชงานเครือขายสังคมออนไลนใหดีที่สุดเพื่อนําไปปรับใชใน
สถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางถึงความตองการโอกาสในการเรียนรู
เครือขายหรือสื่อออนไลนอยางมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษา  
 ดังนั้น จะเห็นไดถึงความจําเปนในการใชสื่อออนไลนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งดานการติดตอสื่อสาร และการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่เราใชในการติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศ
ทั่วโลก ทั้งดานการคา การคมนาคม รวมถึงดานการศึกษาดวย ทําใหปจจุบันการเรียน การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศไทย จึงมีบทบาทสําคัญมากขึ้น ผูวิจัย
มองเห็นถึงความจําเปนของภาษาอังกฤษในอนาคต กอปรกับในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีมีความ
แพรหลาย ทุกคนสามารถเขาใชงานไดตามความตองการของตนเอง ไมวาจะเปนในดานความ
บันเทิง หรือดานการศึกษา ผูวิจัยไดตระหนักถึงโอกาสในการเขาถึงขอมูลเหลานี้ จึงใชวิธีการ
เขาถึงแหลงเรียนรูในการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษผานสื่อดิจิทัล เพื่อเปดโอกาสใหนิสิต 
นักเรียน นักศึกษาไดรับรูถึงแอพพลิเคชั่นที่เปดใหเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางงายดาย  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการฟงภาษาอังกฤษของนิสิตของวิทยาลัยสงฆ
เชียงราย 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฟงภาษาอังกฤษของนิสิตของวิทยาลัยสงฆ
เชียงราย 
 
 
 

                                                             
5 McLoughlin Catherine. Social Media for Networking and Participatory 

Professional Learning. Australia: Faculty of Education and Arts, (ustralian Catholic  
University, Canberra, Australia, 2559). 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 107 

ปญหาการวิจัย 

 1. ปญหาการเลือกใชสื่อออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 
 2. ปญหาการไมมีแรงจูงใจในการเรียนของนิสิต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 
ผูวิจัยนี้ศึกษากลวิธีการใชสื่อออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของพระนิสิตใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย ไดศึกษาประเด็นดังตอไปนี้  
  1. ดานการศึกษาการใชสื่อออนไลน 
  2. ดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  3. ดานการสรางแรงจูงใจในการเรียน 

 ขอบเขตดานพื้นที่ 
 การศึกษากลวิธีการใชสื่อออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของพระนิสิต
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย 

 ขอบเขตดานประชากร 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากรเปนพระนิสิตที่มาเรียนในมาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆเชียงรายช้ันปที่ 1 ทุกคณะแบบเจาะจงที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเบื้องตนประจําภาคการศึกษาที่1/2564 ประกอบดวย นิสิตจาก คณะ
พระพุทธศาสนา 5 รูป คณะมนุยษศาสตร 4 รูป และคณะรัฐประศาสนศาสตร 12 รูปรวมทั้ง
สิ้น 21 รูป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและการ
พูดภาษาอังกฤษของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
เชียงราย ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
วิธีการดําเนินงาน 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากลวิธีการใชสื่อออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษของพระนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามหัวขอดังนี้ 
 - ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 - เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 - การเก็บรวบรวมขอมูล 
 - การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตวิทยาลัยสงฆเชียงราย ชั้นปที่ 1 ทุกคณะ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตน ประจําภาคการศึกษาที่1/2564 ทําการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 21 รูป ประกอบดวย นิสิตจาก 3 คณะ ดังนี้ 

1. การใชสื่อออนไลน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการใชสื่อออนไลน 

กระบวนการพฒันาการใชสือ่ออนไลนเพื่อพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพระนสิิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงเชียงราย 
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 คณะพระพุทธศาสนา  จํานวน 5 รูป 
 คณะมนุยษศาสตร  จํานวน 4 รูป  
 คณะรัฐประศาสนศาสตร  จํานวน 12 รูป  
     รวมทั้งสิ้น  รูป  
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู
และพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตวิทยาลัยสงฆ เชียงราย ชั้นปที่ 1 ทุกคณะแบบเจาะจง
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตนประจําภาคการศึกษาที่1/2564 โดยใหนักศึกษา
กลุมตัวอยางทั้งหมด 21 คน ทําแบบสอบถามออนไลนดวยการเลือกแอปพลิเคชั่นที่ระบุไวใน
แบบสอบถามซึ่งผูตอบแบบสอบถามไดใชเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษจริงและ
ระบุขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนั้นๆ ในการจําแนกและวิเคราะห เพื่อศึกษาการใช
แอปพลิเคชั่นของนักศึกษาในการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษ 
 แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ  
 สวนที่  1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ คือ เพศ คณะ 
สาขาวิชา ช้ันป 
 สวนที่  2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชแอปพลิ เคชั่นในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยมีการยกแอปพลิเคชั่นตัวอยางที่ใชในการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานฟงและการพูด 
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของแอปพลิเคชั่นและผลที่ไดรับวาสามารถ
ชวยพัฒนาในทักษะดานใด 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ศึกษาและคนควาแอปพลิเคชั่นทีใชในการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจาก
เว็บไซต เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม กําหนดประเด็นและกําหนดขอบเขตของการวิจัย
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เขียนโครงรางแบบสอบถามและนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอ
คําแนะนํา  
 3. สรางแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามออนไลนและนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาและตรวจสอบคําถามใหสอดคลองกับจุดประสงคมากที่สุด  
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 4. นําแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ แบบสอบถามแบงออกเปน 
3 สวน  
 5. ดําเนินการสํารวจขอมูล  
 6. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดและนําขอมูลมาวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ผูวิจัยทําการนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบขอมูล
และทําความเขาใจเบื้องตนแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตอในแนวคิดของพฤติกรรมการใช
สื่อออนไลน และการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ของพระนิสิตชั้นปที่ 1 ที่วิทยาลัยสงฆ
เชียงราย เพื่อใหไดทราบถึงการใชสื่อออนไลนและประเมินความสามารถทางดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ เมื่อไดขอมูลครบถวนตามที่ตองการแลว จึงนําขอมูลมาตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 “เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการฟง
ภาษาอังกฤษของนิสิตของวิทยาลัยสงฆ เชียงราย” 
 ผลการวิจัย พบวา พระนิสิตมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษ โดยแอพพลิเคชั่นที่นิสิตใชมีดังนี้ YouTube, VOA Learning English, 
Audiobooks, Netflix, Facebook, และ Twitter ซึ่งแตละแอพพลิเคชั่น มีจํานวนนิสิตใชที่
แตกตางกัน ดังนี้  
 

แอปพลิเคชั่นสําหรับพัฒนาทักษะ 
ดานการฟงภาษาอังกฤษ 

จํานวน (รูป) รอยละ 

YouTube 5 24 
VOA Learning English 2 9.52 
Audiobooks 2 9.52 
Netflix 4 19.04 
Facebook 5 24 
Twitter 3 14.28 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการใชงานแอพพลิเคช่ันสําหรบัพัฒนาทักษะดานการฟงภาษาอังกฤษ 
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 จากตารางที่ 1 พบวา นิสิตมีการใชงานแอพพลิเคชั่น YouTube และ Facebook ใน
การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ Netflix 
จํานวน 4 รูป คิดเปนรอยละ 19.04 อยางไรก็ตาม แอพพลิเคชั่น VOA Learning English และ 
Audiobooks มีจํานวนนิสิตใชงานนอยที่สุด คือ แอพพลิเคช่ันละ 2 รูป โดยพระนิสิตใหเหตุผล
วา แอพพลิเคชั่น VOA Learning English และ Audiobooks เขาถึงไดยากและไมสะดวกตอ
การใชงาน นอกจากนี้ สื่อการเรียนที่มีใหเลือกยังไมแพรหลาย ในขณะเดียวกัน แอพพลิเคชั่น 
YouTube, Facebook และ Twitter สามารถเขาถึงไดงายและมีขอมูลที่ทันสมัยและ
แพรหลาย สามารถนําไปปรับใชไดในชีวิตประจําวันได  
 
  2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 “เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฟง
ภาษาอังกฤษของนิสิตของวิทยาลัยสงฆเชียงราย” 
 จากการสัมภาษณนิสิต พบวา นิสิตจํานวนทั้งหมดไดใหคําตอบไปในทางเดียวกันวา 
Facebook และ YouTube ชวยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือการไดสนทนา
ภาษาอังกฤษกับคนตางประเทศที่เปนเพื่อกันใน Facebook และ YouTube เรียนรูคําศัพท
ตามเพจตาง ๆ ที่และวีดีโอตางๆ นอกจากนี้นิสิตก็ไดใหคําตอบไปในทางทิศเดียวกันวาการใช 
Facebook และ YouTube ชวยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ การไดรับชมภาพยนตร
และการตูนที่เปนภาษาอังกฤษหรือดูวีดิโอการสอนภาษาอังกฤษ สิ่งเหลานี้ชวยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี โดยเฉพาะทักษะการฟง ที่มีลักษณะการออกเสียงหรือการเนนเสียง
ที่ตองใชเจาของภาษาในการออกเสียงใหฟงเพื่อใหเกิดองคความรูในเรื่องของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ พระนิสิตยังสามารถพัฒนาทักษะการฟงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการฟงบอยๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการซึมซับการจดจําน้ําเสียง โทนเสียงของเจาของภาษา พรอม
กันนั้นก็สามารถฝกพูดไปตาม เปนการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษไปในตัว ยิ่งไปกวานั้น 
นิสิตยังสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษไดโดยการเปดใชงานคําบรรยายแทนเสียง 
(Closed Caption) ที่จะแสดงคําศัพทภาษาอังกฤษตามบทพูดของตัวละคร  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง กลวิธีการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตวิทยาลัย
สงฆเชียงราย โดยการใชสื่อดิจิทัล พบวา ในการเรียนการสอนปจจุบันจะเห็นไดวามีการนําเอา
สื่อออนไลนหรือแอปพลิเคชั่นออนไลนมาใชในการเรียนการสอนมากขึ้นเพราะมีความสะดวก 
ไวตอการเขาถึงขอมูล และเปนที่นาพอใจสําหรับผูเรียน ดังที่ อรรถพล ทองวิทยาพรม และ
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คณะ6 ศึกษาเรื่อง การใชสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสามารถใช
อินเทอรเน็ตในการเขาถึงสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางสะดวก 
นักศึกษาสามารถเขาทบทวนบทเรียนผานสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาควรมี
อินเทอรเน็ตไรสายในการใชสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา มีศูนยบริการ
อินเทอรเน็ตกลางใหนักศึกษาใชบริการและมีบทเรียนออนไลนในการใชสื่อออนไลนเพื่อสงเสรมิ
การเรียนรูของนักศึกษา นอกจากนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังสอดคลองกับ พรพิไล เติมสินสวัสดิ์7 
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงทั่ว ประเทศไทย จํานวน 893 คน ผลการวิจัยสรุป
ไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใชสื่อออนไลนในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถจําแนกไดดังนี้การฟง การพูด การอานและการเขียน โดยนักศึกษาใช
สื่อออนไลนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดานการฟงและการพูด คือ การรองคาราโอ
เกะเพลงภาษาอังกฤษใน YouTube ดานการอานคือการใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด 
ภาษาอังกฤษออนไลนและในสวนของดานการเขียนนั้นนักศึกษาสวนใหญใชสื่อออนไลนในการ
ทําแบบฝกหัดภาษาอังกฤษออนไลน และเขียนการดอวยพรอิเล็กทรอนิกส (E-card) เปน
ภาษาอังกฤษ  
 กลาวโดยสรุปคือ การใชงานสื่อออนไลนในปจจุบันนี้เปนที่แพรหลายเปนที่นิยมอยาง
มาก ผูคนสามารถเขาถึงสื่อออนไลนเพื่อศึกษาหาความรูดานตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใชงานสื่อออนไลนในการศึกษาภาษาอังกฤษชวยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผูศึกษาไดเปนอยางด ี
 
 
 
 
 
 
                                                             

6 อรรถพล ทองวิทยาพรม จานง วงษชาชม, และสุทิศา ซองเหล็กนอก, “การใชสื่อออนไลน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามมหาวิทยาลัยนครพนม,” 
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, (2561). 

7
 พรพิไล เติมสินสวัสดิ์, การใชอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, (2558). 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1. ในการใชสื่อในการเรียนรูควรเปนสื่อที่มีความชัดเจนในการออกเสียงเพื่อการออก
เสียงที่ถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ควรจัดกิจกรรมใหการศึกษาเรียนรูเสริมมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะตางๆใหนิสิต 
นักศึกษา 
 3. ควรสงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา เพราะการฟง พูด 
อาน เขียน ภาษาอังกฤษนับวาเปนทักษะที่ผูสอนควรคํานึงถึงในการใหนักศึกษาไดพัฒนา 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาการใชรูปแบบการสอนโดยกิจกรรมเพื่อการสื่อสารในแตละทักษะทาง
ภาษา เพื่อเปรียบเทียบวากิจกรรมเพื่อการสื่อสารสามารถพัฒนาทักษะใดไดดีที่สุด 
 2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความตองการของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของนักศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาพระโสดาบัน
ในคัมภีรพระพุทธศาสนา 2) ศึกษาการปฏิบัติเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
และ 3) เสนอแนวทางการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในสังคมไทย  

ผลการวิจัยพบวา โสดาบัน คือ ผูที่ปฏิบัติตามอริยมรรค เปนผูบริบูรณอยูในศีล 
พอประมาณอยูในสมาธิ และพอประมาณอยูในปญญา สามารถละสังโยชน 3 ประการคือ 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ไดอยางเด็ดขาด ดวยหลักปฏิบัติเพื่อละสังโยชน
เบื้องต่ํา 4 ประการ ไดแก (1) เจริญรูปฌาน และอรูปฌานโดยใชวิปสสนา (2) เจริญสติปฏฐาน 
4 (3) ปฏิปทาตามอริยมรรคมีองค 8 (4) ละอาสวะดวยทัสสนะ ดวยการพิจารณาวานี้ทุกข  
รูเหตุที่ทําใหเกิดทุกข มีมรรคและปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข โสดาบันเปนบุคคล
ที่สมบูรณ เปนผูไมมีทางตกต่ํา เปนผูดํารงอยูในโลกุตตรภูมิที่จะไมตองเวียนวายตายเกิด
ในวัฏสังสารอีกตอไป  

 
คําสําคัญ : การบรรลุธรรม, โสดาบัน 
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Abstract 

The thesis entitled consisted of the following objectives: 1) study of 
Sotãpanna in Buddhist scriptures; 2) study of the practice of singleness in the 
Buddhist scriptures; and 3) analytical the patterns of practicing for being 
Sotãpanna in Thai society. It is a documented research. From the study, it was 
found as follows: Sotãpanna is one who has truly practiced according to the 
Ariyamagga. He is a person who is perfect in the precepts, do moderately in 
meditation and do moderately in wisdom. The purpose off the three 
Saṁyojana: Sakkãyaditthi Vicikitcchã, and S¡labbataprãmãsa absolutely. It is a 
practice for the four low benefits, which are: 1) meditation of Rûpajhãna and 
Arûpajhãna by means of Vipassanã; 2) Satipatthãna 4; 3) Patipadã to the 
Ariyamagga 8; 4) give up away Ãsãva with Dassana with considering that this 
suffering know the cause of suffering There is a way and practice, which Makka 
and Patipadã is the practice leading to the cessation of suffering. 

 
Keyword : Enlightenment, Sotãpanna                    
 
 
บทนํา  

การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานั้น เปนสภาวะที่รูแจงแทงตลอดใน “อริยสัจ 4”1 
ทําใหเขาใจเรื่องของชีวิตอันตกอยูในกฎแหง “ไตรลักษณ”2 ซึ่งไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผูที่
ไดบรรลุธรรม ทานเรียกวา พระอริยบุคคล การที่จะไดบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลไดนั้น ตอง
อาศัยธรรมหลายประการมาประกอบกัน ซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมีการปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินไปสูการบรรลุธรรม ไดกําหนดแนวทางไว ทางนั้น คือ “ผูปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสงบของ
จิต หรือเพื่อความสงบของกิเลสเปนความหลุดพนไดอยางชั่วคราวเรียกวา สมถกัมมัฏฐาน 

                                                             
1
 วิ.ม. (ไทย) 4/17/24. 

2
 ม.มู. (ไทย) 12/358/394. 
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ผูปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสิ้นไปแหงอาสวกิเลส”3 โดยเห็นตามความเปนจริงในขันธ 5 พิจารณา
ขันธ 5 จนเห็นไตรลักษณ คลายอุปาทาน ปลอยวางความยึดมั่นในขันธ 5 ถึงความสิ้นไปแหง
อาสวกิเลสไดอยางสิ้นเชิงเรียกวา วิปสสนากัมมัฏฐาน ในแนวทางนี้มีจุดมุงหมายตางกันแต
อาจจะเปนเครื่องสนับสนุนกันได อริยบุคคลหรือการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานั้นแบง
ออกเปน 4 ประเภท คือ 

1 )  พระ โสดาบั น  หมายถึ ง  ผู เ ข าถึ ง กระแสธรร ม  ผู แ รกถึ ง กระแสธรร ม  
(คืออริยมรรค) ผูไดบรรลุโสดาปตติผลแลวดวยการละสังโยชน เบื้องต่ํา 3 ประการได คือ 
สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส 

2) พระสกทาคามี แปลวา ผูกลับมาเพียงครั้งเดียว ที่เรียกวา “ผูกลับมาเพียงครั้ง
เดียว” หมายถึง พระสกทาคามีจะเกิดในกามาวจรภพอีกเพียงครั้งเดียวเทานั้นก็จะถึงพระ
นิพพาน ผูไดบรรลุสกทาคามิผล คือ ผูที่ละสังโยชนเบื้องต่ํา ประการแรกไดเชนเดียวกับพระ
โสดาบัน อีกทั้งทําสังโยชนเบื้องต่ําอีกสองประการที่เหลือใหเบาบางลงดวย คือ กามราคะและ
ปฏิฆะ 

3) พระอนาคามี แปลวา ผูไมมาเกิดอีก หมายความวา จะไมกลับมาเกิดในกามาวจร
ภพอีก แตจะเกิดในพรหมโลกอีกเพียงครั้งเดียว แลวจะนิพพานจากพรหมโลกนั้นเลย เปนผูละ
สังโยชนเบื้องต่ํา (โอรัมภาคิยสังโยชน) ทั้ง 5 ประการไดแลว ยังเหลือสังโยชนเบื้องสูง (อุทธัม
ภาคิยสังโยชน) อีก 5 ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา 

4) พระอรหันต คือ ผูสําเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา พระอริยบุคคลชั้น
สูงสุด สามารถละสังโยชนไดครบ 10 ประการ 

การบรรลุธรรมสําเร็จหรือถึงจุดมุงหมายในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแตการเขาใจธรรม
ในระดับตน ๆ คือ “โลกียะ”4 จนเขาใจถึงธรรมในระดับมรรคผล คือ “โลกุตตระ”5 หลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเปนกระบวนการฝกกาย วาจา ใจ เพื่อพัฒนามนุษย ดังนั้น 
มนุษยที่เขาสูกระบวนการฝกตนแลว ยอมประสบผลสําเร็จ คือ เขาถึงจุดมุงหมายในการบรรลุ
ธรรม เพื่อเปนมนุษยโดยสมบูรณ แลวใครเปนผูสรางความทุกขใหแกเรา และทําไมมนุษยตองมี
ความทุกข กลาวคือ มนุษยมีความไมรูจริง นี้แหละเปนตัวการใหเกิดทุกข เราเปนทุกขอยูทุก

                                                             
3
 พระมหาสมเจต สมจารี, “ศึกษาบัณเฑาะกกับการบรรลุธรรมขั้นสูงในพุทธศาสนาเถรวาท”, 

วารสารศึกษาศาสตร มมร, ปที่ 4 ฉบับที่ 1, (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2559) : 5-65. 
4
 สํ.ม. (ไทย) 19/235/178. 

5
 ม.มู (ไทย) 12/146/141. 
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วันนี้เพราะไมรูความจริง (อวิชชา) ตามความเปนจริงวา ชีวิตนี้ไมมีสิ่งใดเลยที่ตองใหความสําคัญ
ถึงกับตองเปนทุกขเปนรอนไป เพราะไมมีสิ่งใดที่เปนของเราจริง แมแตรางกายที่ใชสอยอยู
ในตอนนี้ ก็มิใชเปนของเราจริง จะบังคับบัญชาไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย ก็เปนไปไมได จะ
บังคับจิตของตนเองไมใหเปนทุกขเปนรอนก็ไมได  

“โสดาบัน”6 เปนผูรูแจงในอริยสัจ 4 เปนผูรูเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาวา “สรรพสิ่ง
ลวนเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป ตามเหตุตามปจจัย โดยความเปนเชนนั้นเอง”7 โสดาบันเปนผูถึง
พรอมดวยองคคุณเครื่องบรรลุโสดา 4 ประการ คือ “มีความเลื่อมใสไมคลอนแคลนใน
พระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆ และมีศีลที่บริบูรณ”8 เปนผูถึงกระแสที่จะนําไปสูพระนิพพาน 
“การบรรลุความเปนโสดาบันทําใหบุคคลมีการแกไขหรือพัฒนาตนเองดีขึ้น ทั้งดานความคิด
และการกระทํา เปนผูมีความดีเพียงพอที่จะรับประกันไดวาจะไมสรางความเดือดรอนแกใคร ๆ 
ในสังคม”9 จากการกระทําที่เกี่ยวของกับรางกาย หรือกระบวนการมีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ 
ที่สงผานใหเกิดการรับรู กระบวนการในการตัดสินใจที่จะกระทําการใหสําเร็จ โดยวิธีการเขา
ใจความตอง การของบุคคลอื่น และรูจักพิจารณาอยางมีสติรูเทาทัน ผานกระบวนการดําเนิน
ชีวิตที่มีสติ รูเทาทันตอสิ่งที่มากระทบ หรือที่เปนอุปสรรคตอการสรางความดีตอตนเอง และ
สังคม  

ฉะนั้น วิธีที่จะหลุดพนจากความแก ความเจ็บ ความตาย และความทุกขทั้งปวง ไดมีอยู
เพียงวิธีเดียวเทานั้นก็คือ “การไมเกิดอีก” เพราะเมื่อไมเกิดอีก เราก็ไมตองแก ไมตองเจ็บ  
ไมตองตายไมตองทุกขกายทุกขใจ และไมตองทุกขทรมานในนรกอีกตอไป สิ่งที่ทําใหสัตว
ทั้งหลายตองเกิดอีกไมมีที่สิ้นสุดก็คือ ความตองการของสรรพสัตวนั่นเอง จึงเห็นไดวาการหลุด
พนจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ จะตองบรรลุธรรมเทานั้นที่เรียกวา วิมุตติ คือ ความ
หลุดพน เปนวัตถุประสงคมุงหมายของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงไวในพระไตรปฎก เพื่อใหศึกษาหลักธรรมและนําไปปฏิบัติตามแนวทางแหงการบรรลุ
ธรรมเพื่อเขาสูหนทางแหงนิพพาน เพื่อความหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ  
 
 
                                                             

6
 วิ.มหา. (ไทย) 2/27/216. 

7
 ขุ.ป. (ไทย) 31/36-39/596-605. 

8
 สํ.ม. (ไทย) 19/10/515. 

9
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ 11, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2552), หนา 324. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย   

2.1 เพื่อศึกษาพระโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2.2 เพื่อศึกษาการปฏิบัติเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในสังคมไทย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับ
เนื้อหาการศึกษาวิเคราะหงการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา  
โดยการศึกษาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. 2539 คัมภีรพระไตรปฎกพรอมอรรถกถาภาษาไทย แปล ชุด 91 เลม ฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2525 อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คัมภีรวิสุทธิมรรค 
คัมภีรอภิธรรมมัตถสังคหะ และคัมภีรปรมัตถทีปนี เปนตน ตลอดจนหนังสือ เอกสาร ตํารา 
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อศึกษาเนื้อหาและการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
การบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา นําขอมูลจากการศึกษามา
วิเคราะหแนวคิดและบทบาทของพระโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา วิเคราะหการปฏิบัติ
เพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนาและแนวทางการบรรลุธรรมเพื่อความเปน
โสดาบันในสังคมไทย สรุปผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา นําเสนอรายงานผลการศึกษา 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง วิเคราะหการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพระ
โสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีร
พระพุทธศาสนาและ3) เพื่อเสนอแนวทางการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในสังคมไทย 
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. พระโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

โสดาบัน หมายถึง ผูเขาถึงกระแสที่จะนําไปสูพระนิพพาน เปนบุคคลผูประกอบดวย
อริยมรรคมีองค 8 พระโสดาบันเปนพระอริยชน ยอมบริบูรณดวยหลักความเจริญทั้ง 5 ประการ
อันเปนคุณสมบัติของพระโสดาบัน คือ  
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 1) ศรัทธา ความเชื่อในพระรัตนตรัย คือ เชื่อในพระพุทธเจาวา มนุษยนั้นสามารถ
ที่จะพัฒนาใหบรรลุถึงความจริงและความดีงามสูงสุดได เชื่อในพระธรรมวา สามารถใชเปน
อุปกรณในการฝกอบรมตน พัฒนาตน สามารถแกปญหา ดับทุกข หลุดพนเปนอิสระได เชื่อใน
พระอริยสงฆวา เปนผูที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามสัจธรรม สามารถที่จะเปนกลุมบุคคล
ตัวอยางของการทําความดีได  

 2) ศีล คือ ระเบียบประพฤติทางกายวาจา ทั้งโดยสวนตัวและโดยความเกี่ยวของ
กับสังคม รวมไปถึงการทํามาหาเลี้ยงชีพ โดยทั่วไปแลวระเบียบความประพฤติน้ีก็คือขอปฏิบัติที่
มนุษยทุกคนตองมี ในการอยูรวมกันอันเปนการสรางความสัมพันธที่ดีในสังคม เปนการรวมกัน
สรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้น วาโดยพื้นฐานของมนุษยแลวระเบียบประพฤติน้ีก็คือ ศีล 5  

 3) สุตะ คือ ความรูที่ไดจากการไดยินไดฟง การอาน การเลาเรียน การศึกษา
ศิลปวิทยาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและเลี้ยงชีพ ทําใหทุกคนรูจักวิธีที่จะดําเนินชีวิต 
และมีวิถีชีวิตที่ดีงาม อีกทั้งเปนคุณเปนประโยชนทั้งแกตนเองและแกผูอื่น  

 4) จาคะ คือ การสละให สละออกไป ทั้งขางนอกคือวัตถุสิ่งของ ทั้งขางในคือกิเลส
ความโลภ โดยไมหวังผลตอบแทน หมดสิ้นแลวซึ่งความตระหนี่ มีความสุขความสบายใจในการ
เปนผูให พระโสดาบันนี้เปนผูประกอบดวยเมตตา มีกิเลสลดนอยเบาบาง มีจิตใจผองใสบริสุทธิ์ 
นับวาเปนคุณสมบัติเดนของพระโสดาบันที่ปรากฏออกมาภายนอก  

 5) ปญญา คือ ความเขาใจ รูตามความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ ที่ประกอบดวย
เหตุผล รูในอริยสัจ 4 รูปฏิจจสมุปบาท รูในไตรลักษณ สามารถวินิจฉัยไดวาสิ่งไหนผิด สิ่งไหน
ถูก สิ่งไหนชั่ว สิ่งไหนดี สิ่งไหนเปนคุณ สิ่งไหนเปนโทษ และรูวิธีการในการดํารงชีวิต ดําเนิน
ชีวิตอยางไรจึงจะใหมีความทุกขนอยที่สุดหรือหมดทุกข รูและเขาใจจัดสรรชีวิตใหอยูบนฐานที่
ถูกตองดีงามที่เรียกไดวาปญญาที่เปนคุณสมบัติของอริยบุคคล 

พระโสดาบันสามารถละกิเลส คือสังโยชน 3 ขอเบื้องตนไดอยางเด็ดขาด คือ 
 1) สักกายทิฏฐิ คือความเห็นวามีตัวตน หมายถึง เห็นวา ขันธ 5 ไดแก รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ วาเปนเรา เปนของเรา ยึดมั่นสําคัญผิดวามีตัวตน  
 2) วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัย ความไมแนใจ เคลือบแคลงตาง ๆ เชนสงสัยใน

พระรัตนตรัย ในไตรสิกขา ในความเปนมาของชีวิต ในอดีต ปจจุบัน อนาคต สงสัยใน 
ปฏิจจสมุปบาท เปนตน มีความเขาใจในกฎแหงกรรม เขาใจในธรรมชาติเรียกวาหมดความลังเล
สงสัยในสังสารวัฏคือการเวียนวายตายเกิดของสัตวโลก  

 3) สีลัพพตปรามาส คือความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวยเขาใจวาจะมีไดดวยศีลหรือ
พรต พระโสดาบันไมเชื่อวาพระผูเปนเจา หรือผูวิเศษที่ไหนจะมาดลบันดาลให ไมเชื่อในไสย
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ศาสตร พิธีกรรม ฤกษยาม เชื่อในสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติแลวนําไปสูทางแหงความดับทุกขไดอยาง
มีเหตุผล  

2. การปฏิบัติเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีรพระพุทธศาสนา   

การบรรลุธรรมเปนโสดาบัน เปนการเปลี่ยนสภาวะจากปุถุชนเปนอริยบุคคลขั้นใดขั้น
หนึ่งตามสภาวะการละและกําจัดกิเลสไดตามกําลังของมรรคนั้น ๆ ธรรมที่เปนหลักปฏิบัติเพื่อ
การบรรลุโสดาบัน เรียกวา “โพธิปกขิยธรรม” เปนหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม มี 7 หมวด 
37 ประการ คือ สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7  
และมรรคมีองค 8 ธรรมที่สงเสริมในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุโสดาบันคือ หลักสังโยชน หลัก
อริยสัจ 4 และหลักอายตนะ 12 

บุคคลผูตั้งอยูในฐานะเปนผูฟงธรรม ผูแสดงธรรม ผูสาธยายธรรม ผูตรึกตรองเพงตาม
ดวยใจที่มีธรรม และผูเรียนสมาธินิมิต มนสิการที่ทรงจําไดดี บุคคลผูมีคุณสมบัติในทุกประการ
นี้ ยอมทําใหตัวเองเกิดความยินดี กายใจสงบ และมีจิตตั้งมั่นจนทําใหจิตไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ทําอาสวะที่ยังไมสิ้นไป ใหถึงความสิ้นไป การบรรลุธรรมเปนโสดาบัน  
ซึ่งเกิดไดจากการไดฟงธรรม การไดแสดงธรรม ไดสาธยายธรรม ไดตรึกตรองธรรม ไดสมาธิ
นิมิต ไดอาศัยธรรมและไดรับคําแนะนําจากผูรูแลวยอมทําใหบุคคลนั้นสามารถบรรลุธรรม
กลายเปนโสดาบันได  

วิธีปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมมี 3 วิธี คือ 1) วิปสสนาที่มีสมถะนําหนา 2) สมถะที่มี
วิปสสนานําหนา และ 3) สมถะที่มีวิปสสนาควบคูกันไป วิธีปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม ทั้ง 3 วิธี
นี้ เปนวิธีปฏิบัติที่ทําให เกิดปญญาอันเปนหนทางเพื่อการบรรลุ มรรค ผล นิพพานใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งผูปฏิบัติธรรมอันหมดจดจากกิเลสเปนอริยบุคคลผูเขาใจในไตรลักษณ คือ 
ความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาไมมีตัวตน การปฏิบัติภาวนาเปนเครื่องอบรม
ทางกาย ทางจิต และทางปญญา คืออารมณอันเปนที่ตั้งแหงสมถะและวิปสสนาภาวนา โดยการ
เจริญสมถะสลับกับวิปสสนา หรือการเจริญควบคูกันไป เพื่อฝกจิตใหเกิดปญญา เกิดความรูแจง
ในรูปนามที่เปนสภาวธรรม ซึ่งการพิจารณาเห็นลักษณะของสภาวธรรมมี 7 ประการ คือ ความ
ไมเที่ยง ความเปนทุกข ความไมมีตัวตน ความนาเบื่อหนาย ความคลายกําหนัด ความดับกิเลส 
ความสลัดทิ้งกิเลส สวนปญญาที่เห็นแจงชัดในรูปนามหรือขันธ 5 วามีลักษณะของความไมเที่ยง 
ความเปนทุกข และความไมใชตัวตน ถือเปนภาวนาปญญาที่ทําใหจิตของผูปฏิบัติพนจากทุกข
ทั้งปวง และมุงสูความสงบอันมีนิพพานเปนจุดมุงหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ปญญาชนิดนี้
จะเกิดขึ้นไดดวยการเจริญวิปสสนาจนทําใหเขาใจถึงอริยสัจ 4 เพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน 
ตามกําลังสติปญญาญาณของอริยบุคคล 
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3. แนวทางการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในสังคมปจจุบัน 

โสดาบัน เปนบุคคลที่เรียกไดวา สมบูรณ ปดประตูอบายภูมิแลว ดังนั้นแนวทางการ
บรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในสังคมปจจุบัน ดวยวิธีการละสังโยชน คือการประหาณ หรือ
การตัด และทําลายกิเลสใหหมดไป ยังผลใหเกิดซึ่ง วิมุตติ ก็คือความหลุดพนจากพันธนาการทั้ง
ปวง แนวทางหลักปฏิบัติของการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนหลัก
ปฏิบัติเพื่อละสังโยชนเบื้องต่ํา (โอรัมภาคิยสังโยชน) 4 ประการ ไดแก  

 1) การเจริญรูปฌาน และอรูปฌานโดยใชวิปสสนา  
 2) สติปฏฐาน 4  

หลักการของ สติปฏฐาน 4 เปนหลักธรรมหลักใหญที่มีความสําคัญในการยึดถือปฏิบัติเพื่อละ
อกุศลธรรมคือ สังโยชน และเปนหลักธรรมเพื่อละทั้งสังโยชนทั้งหยาบ (โอรัมภาคิยสังโยชน) 
และสังโยชนละเอียด (อุทธัมภาคิยสังโยชน) ได เปนหลักธรรมเพื่อบอกใหทราบวา ชีวิตของเรา
นี้ มีจุดที่ควรใชสติคอยกํากับดูแล 

 3) อริยมรรคมีองค 8  
 มรรคมีองค 8 หรือ มรรค 8 ประการนี้ เปนแนวทางวิธีสําหรับปฏิบัติเพื่อใหถึง

ความดับทุกข ความพรอมของมรรคทั้ง 8 นี้ ยอมมีในโลกุตตรจิตเกิดขณะไดนิพพานเปน
อารมณ ประกอบดวย(1) สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ ไดแก ปญญาเจตสิก เกิดขึ้นทั้งในโลกีย
และ โลกุตตระ เห็นรูปนามเกิดดับอยูเสมอ ทั้งเห็นพระนิพพานพรอมดวยมัคคจิตไดดวย (2) 
สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ ไดแก วิตกเจตสิก ยกรูปนามขึ้นสู พระไตรลักษณอันใดอันหนึ่ง 
ใหทันพรอมกับรูปนามดับไปวา เปนอนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา (3) สัมมาวาจา การพูด
ชอบ ไดแก  วิรตีเจตสิก จะพูดหรือไมพูดก็ตาม เวนพูดผิดอยูเสมอ มีสติทุกขณะ (4) 
สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ ไดแก วิรตีเจตสิก เวนทําชั่ว เพราะมีสติระลึกรูทันปจจุบันน
ธรรมขณะกําลังกระทําอยู (5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ หรือเปนอยูชอบ ไดแก วิรตีเจตสิก 
มีการดํารงชีพเปนไปในการบริโภคอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู ที่อาศัย และยารักษาโรค ดวยการ
มีสติอยูเสมอ เรียกวาเปนอยูชอบ (6) สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ไดแก วิริยเจตสิก คือเพียร
ตั้งสติรูทันปจจุบันของนามรูปบอย ๆ นั่นเอง (7) สัมมาสติ ความระลึกชอบ ไดแก สติเจตสิก ที่
รูทันปจจุบันของรูปนามทุกขณะเปนตน จนถึงโลกุตตระ และ (8) สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ 
ไดแก เอกัคคตาเจตสิก ที่มีสติรูทันปจจุบันของรูปนามไมเผลอ และประกอบกับอริยมัคคจิต อริ
ยผลจิตไดดวย คือมั่นอยูในอารมณพระนิพพานเปนอันเดียว พนจากทุกขทั้งปวงเปนบรมสุข  

ดังนั้น ผูมีทิฏฐิที่ตั้งไวถูก มีมรรคภาวนาที่ตั้งไวถูก เจริญสัมมาทิฏฐิเรื่อยมาจนถึงเจริญ
สัมมาสมาธิ ยอมทําลายอวิชชา ใหวิชชาเกิดข้ึน ทํานิพพานใหแจง ยอมทําใหสังโยชนทั้งหลาย 
หรือแมสังโยชนอยางละเอียด (อุทธัมภาคิยสังโยชน) ก็ดับสิ้นไปได  
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 4) การละอาสวะดวยทัสสนะ  
 การละอาสวะดวยทัสสนะ ดวยการพิจารณาวานี้ทุกข รูเหตุที่ทําใหเกิดทุกข มี

มรรคและปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เมื่อเขาใจอยางนี้แลวยอมละสังโยชน 3 คือ 
(1) สักกายทิฏฐิความเห็นวาเปนตัวของตน ละไดดวยความถึงพรอมดวยการเห็นทุกข (2) 
วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ละไดดวยความถึงพรอมดวยการเห็นสมุทัย (3) สีลัพพตปรามาส 
ความถือมั่นศีลและวัตร ละไดดวยความถึงพรอมดวยการเห็นมรรค และการเห็นพระนิพพาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง วิ เคราะหการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีร
พระพุทธศาสนา เปนการศึกษาวิเคราะหในคัมภีรพระพุทธศาสนา พบวากระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันนั้น มีความละเอียดและลึกซึ้ง ผูปฏิบัติจะตอง
ศึกษาและทําความเขาใจหลักธรรมที่ตองนํามาปฏิบัติ แตพุทธพจนของพระพุทธองค นั้นมี
มากมายผูปฏิบัติตองพิจารณาดวยตัวเองวา กลุมหมวดธรรมใดที่จะนําพาใหถึงจุดหมายไดตรง
กับจริตของตนเอง โดยยึดหลักธรรมในงานวิจัยฉบับนี้เปนแนวทาง ศึกษาทฤษฎีแตไมลงมือ
ปฏิบัติก็ไมเกิดผล การศึกษาหลักธรรมจะตองมีปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ จึงจะสัมฤทธิ์ลได และ
ยังจะเพิ่มโอกาสในการเผยแผพระพุทธศาสนาออกไปอีก ดวยการแนะนําบุคคลอื่น ซึ่งควรมีการ
ทําหนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบัน ใน
ลักษณะการใชภาษาที่ทันสมัย เขาใจไดงาย ยังคงรักษาพุทธวจนะของพระพุทธองคไว การ
บรรลุธรรมไมใชเรื่องที่งาย แตก็ไมใชเรื่องที่ยากเกิน ถามีจิตตั้งมั่น สนใจศึกษาแลวนํามาปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดปญญารูแจงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาจนสามารถนํามาประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตใหมีความสุขไดซึ่งเปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา 

 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง วิ เคราะหการบรรลุธรรมเพื่อความเปนโสดาบันในคัมภีร
พระพุทธศาสนา ทําใหผูวิจัยมีประเด็นที่อยากเสนอในการคนควาวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

1) ศึกษาขันธ 5 เพื่อการบรรลุธรรม 
2) ศึกษาการบรรลุธรรมของศาสนาอื่น ๆ 
3) ศึกษาเปรียบเทียบดานอายุและเพศของผูบรรลุธรรม 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการวิจัยเชิง
เอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษามิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษา
พุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการปองกัน
มิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา มิจฉาสังกัปปะ หมายถึง ความคิดผิด ความ
ดําริผิด ซึ่งมี 3 อยาง คือ 1) กามวิตก คือ ความนึกคิดที่เกี่ยวของกับกาม เปนความนึกคิดใน
ฝายราคะ หรือ โลภะ 2) พยาบาทวิตก คือ ความนึกคิดที่ประกอบดวยความขัดเคือง  
ไมพอใจ เปนความนึกคิดในฝายโทสะ 3) วิหิงสาวิตก คือ ความนึกคิดในทางที่จะเบียดเบียน  
ทําราย และทําลาย ปุถุชนทั่วไปเมื่อไดรับรูอารมณความชอบใจไมชอบใจแลว ความคิดก็มักเดิน
ไปตามกระบวนธรรมแหงอวิชชาตัณหา เราตองนําหลักโยนิโสมนสิการ เขามาทําหนาที่เขาสกัด
ความคิดในทางที่ผิด โดยปฏิบัติตามสติปฏฐาน 4 เปนตัวกําหนดสติเพื่อใหเกิดปญญา  
และธรรมที่เปนพื้นฐานของใจขั้นแรก มีความหวังดีตอกันไมยึดเอาความเห็นแกตัวดวยหลัก 
พรหมวิหารธรรม ซึ่งทั้งหมดของการละมิจฉาสังกัปปะ ตองอาศัย มรรคมีองค 8 ธรรมที่เปน
หนทางฆากิเลส สังคมปจจุบัน มีการเบียดเบียนกัน เอาเปรียบ ทํารายกันและกัน สิ่งทั้งหลาย
เหลานี้เกิดเพราะคนในสังคมมีมิจฉาสังกัปปะ วิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน  
คือ 1) การเจริญอสุภะเพื่อละกามราคะ 2) การเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาท 3) การเจริญ
อานาปานสติเพื่อตัดวิตก การเจริญอานาปานสติเปนการเจริญภาวนาเพื่อพัฒนาจิต โดยมี
ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัย ใหรูชัดวา สิ่งนั้นมีประโยชน หรือมีโทษอยางไร อันเปนแนวทาง
สําหรับการปฏิบัติเพื่อประโยชนของตนเองและผูอื่น 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 126  

 

คําสําคัญ : พุทธวิธี, มิจฉาสังกัปปะ 
 
 
Abstract 

Study of Buddhist Method for Preventing Miccãsañkappa in Tharavãda, 
there are the following objectives. 1) study the Miccãsañkappa  in Tharavãda  
2) study of Buddhist method for preventing Miccãsañkappa in Tharavãda 3) to 
propose guidelines for the preventing Miccãsañkappa in the current society. 
From the study, it was found as follows: Miccãsañkappa means wrong thoughts, 
wrong intentions, has 3 types: 1) Kãma-vitakka is thought related to kamma, it is 
a thought on Kãmrãga or Lobha. 2) Byãpãda-vitakka is thought that consist  
of resentment, displeasure, it is a thought on Dosa. 3) Vihiṁsã-vitakka is thought 
of violence cruel or cruelty. Ordinary people, when they feel uneasy, the 
thoughts tend to follow the dharma process of Avijjã-Tannhã. We must adopt 
the principle of Yonisomanasikãra to act to extract ideas in the wrong way. 
Following the Satipatthãna of mindfulness as a determinant of mindfulness  
to achieve wisdom and the virtues contributing to the preservation of fairness, 
the fundamental virtues of the mind, the first step, have good hopes ready to 
listen and negotiate each other's reasons, do not take opinions with  
the Brahmavihãra, which all of the Miccãsañkappa must rely on the Atthañgika-
magga, Dharma that is the way to kill defilements. Guidelines for the preventing 
Miccãsañkappa in the current society: 1) Bhãvanã Asubha to leave Kãmarãga,  
2) Bhãvanã Mattã to leave Byãpãda, 3) Bhãvanã Ãnãpãnasati to cut Vitakka, 
Bhãvanã Ãnãpãnasati for mental development with wisdom as a diagnostic tool 
to clearly know what is useful or what are the penalties which is a guideline for 
performing for the benefit of oneself and others. 

Keyword : Buddhist Method, Miccããsañkappa 
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บทนํา 

สังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมแหงการแสดงความเห็น ในเวลาที่เกิดปญหาตาง ๆ ขึ้น 
ทั้งในแงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีการดําเนินชีวิต และการศึกษา ตลอดจนปญหาทาง
ศีลธรรมหรือจริยธรรม “เมื่อเกิดปญหาขึ้นมักจะมีการนํานักวิชาการผูรูมารวมกันวิเคราะห
ตัดสิน หาทางออกและหาวิธีการแกปญหา บางครั้งการหาทางออกก็มีหลากหลายและทุกคนก็
ยืนยันในความคิดเห็นของตนเองวาถูกตองที่สุด จนบางครั้งกลายเปนการเพิ่มปญหา”1 และถา
บุคคลอื่นที่มีความคิดตางออกไป มักจะไดรับการตัดสินจากบุคคลนั้น ๆ วาเปนผูมี “มิจฉา
สังกัปปะ”2 เพราะทุกวันน้ีการขับเคลื่อนทางสังคมตางก็มีผลสวนหนึ่งมาจากหลักความคิดของ
คนในสังคมนั้น ๆ และแนนอนคําวา “สังคม” ลวนแลวแตมีความคิดทั่วไปที่แตกตางกัน อาจมี
สวนที่คลายแตไมมีใครคิดเหมือนกันรอยเปอรเซ็นต จึงเปนขอดีของการขับเคลื่อนสังคมไปสู
ทางออกที่ดีได  

อีกทั้ง “ความคิด” คือสิ่งที่บุคคลนั้น ๆ เชื่อ เปนความคิดที่พิจารณาตามความเขาใจ
สวนบุคคลกอน แตดวยความคิดนั้นจะผิดหรือถูกก็ขึ้นอยูกับองคความรู การขัดเกลาทางสังคม 
การรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อ เพราะสิ่งเหลานี้จึงทําใหแตละบุคคลมีความคิดที่แตกตางคละ
เคลากันในสังคม เริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงสังคมใหญ ถึงแมวาการถกเถียงกัน
นับเปนเรื่องปกติเพราะเปนหนทางสูการทําความเขาใจ  มีความคิด ความเห็นไมถูกตอง ระดับ
ของการแสดงความคิดเห็นในสังคมมีอยูหลายระดับ เชน ในระดับเบา คือการพูดที่สื่อ
ความหมายไมเขาใจกัน ทําใหเกิดการถกเถียงทั้งสองฝายมีความเขาใจเชิงลึกในบริบทไมเทากัน 
ระดับตอมาคือความเห็นตางที่มาพรอมอคติที่ตั้งมั่นไวในใจ เปนการปดปายใหฝายตรงขามวา
ทุกความคิดของอีกฝายนั้นผิดเสมอ ไปจนถึงระดับสูงคือ ปดหูปดตาไมยอมรับฟงความคิดผูอื่น 
มั่นใจในความคิดของตนไมยอมเปดรับขอมูลจากอีกฝายแมความคิดนั้นจะหักลางหรือถูกตอง
กวาความคิดของตน ซึ่งในสังคมไทยปจจุบันนี้อยูในภาวะแบบนี้  

ดวยสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ จะเห็นไดจากวิถีชีวิตของคนไทยเปน
วิถีของชาวพุทธซึ่งถือปฏิบัติกันมาชานาน ชาวพุทธไดศึกษาและปฏิบัติตามคําสอน จนเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทและมีความกลมกลืนในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย ในการปรับตัวปรับใจกับความเครียดที่เกิดข้ึนจากเหตุการณสถานการณ

                                                             
1
 บุษบาภรณ สิงหอัศวรัตน, “การวิเคราะหสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต”, 

สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), 2554. หนา 1. 

2
 ที.ม. (ไทย) 10/438/368. 
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โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบที่จะทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทําใหทุกคนเกิด
การวิตกกังวลเกินกวาเหตุ ดวยกลัววาจะติดโรคโควิด-19 ทําใหคนจํานวนมากเกิดความเครียด 
ความวิตกกังวล ทําใหเกิดมีปญหาดานสุขภาพจิต สิ่งเหลานี้จะอยูในความจิตใจและความคิด
ของคนจํานวนมากตลอดเวลา ทําใหไมสามารถไปคิดในเรื่องอื่น ๆ และตองใชพลังงานทาง
ความคิดและอารมณจํานวนมาก เพื่อปดกั้นความวิตกกังวลที่อยูในความคิดได ทางออกหลัก
ของปญหาทางดานจิตใจที่สืบเนื่องมาจากโควิดนั้น คือตองเริ่มจากการมีสติ ทั้งสติในการรับรู 
พิจารณา ไตรตรองขอมูลขาวสาร สติในการใชชีวิตเพื่อดูแลปองกันตัวเองและครอบครัวจากโค
วิด รวมถึงสติตอความไมแนนอน ความกลัว และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เราตางไดรับ
ผลกระทบทางจิตใจหลังไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคทางกายไมมากก็นอย  
ซึ่งผลกระทบทางใจที่ไดรับขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมที่เขามากระทบ และมุมมองตอผลกระทบ
นั้น เพราะคนเรามีความคิดประเมินภัยหรือหายนะไมเทากัน ดวยความคิดเห็นที่เปนกลาง  
การรับขอมูลรอบดานจะชวยใหเราสามารถประเมินความเสี่ยงไดตามความเปนจริง เรียนรู
ปญหา รูทันความคิดที่ไมเปนประโยชน และลงมือทําในสิ่งที่ควบคุมได ยอมรับกับบางอยางที่
เราไมสามารถควบคุมได 

คําสอนในพระพุทธศาสนา ไดสอนใหรูจักทุกข เรียนรูทุกข เขาใจในทุกข และให
กลับไปแกเหตุที่ทําใหเกิดทุกข ดวยการยอมรับกับสิ่งเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ซึ่งตรงกับหลักธรรมใน
ขอ “สมุทัย ของอริยสัจ 4”3 ในการที่จะเรียนรูทุกข และการแกเหตุที่ทําใหเกิดทุกข จากจิตใจที่
ดิ้นรนไมยอมรับความจริงในการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย “สภาวธรรมในมรรคมีองค 8 ขอสัมมา
สังกัปปะ”4 มีลักษณะดังนี้ “ความตรึก ความตรึกโดยอาการตาง ๆ ความดําริ ความที่จิตแนบ
แนนในอารมณ ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ อันเปน
องคมรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ”5 ดังนั้นจงเอาที่ตรงกลางคือความถูกตอง 
ถูกตองพระพุทธเจาตรัสรูแลวก็สอนธรรมะสูงสุดของพระองคคือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดง
ออกมาเปนครั้งแรก ก็แสดงแตความถูกตอง ไมแสดงความดี ไมชวนใหหลงดี แตชวนใหยึดถือ
ความถูกตอง สัมมา ถูกตอง คือสัมมาทิฏฐิ ความคิดความเห็นความเชื่อความเขาใจถูกตอง 
สัมมาสังกัปปะ คือความปรารถนาถูกตอง”6 

                                                             
3
 อภิ.วิ. (ไทย) 35/205/171. 

4 วิ.ม. (ไทย) 4/14/21. 
5 อภิ.วิ. (ไทย) 35/492/374. 
6 พุทธทาสภิกขุ, การปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีและความหมาย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2560), หนา 33. 
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พุทธวิธีในการดูแลจิต เปนเครื่องมือในการรูทันจิตรูทันอารมณของตนเอง จึงเปน
วิธีการดับทุกขที่เกิดขึ้นในกายในใจ ดวยการมีสติที่รูเทาทันในธรรมทั้ง 4 เริ่มจากรูเทาทันการ
เคลื่อนไหวของรางกาย รูเทาทันความรูสึก เชน รูสึกมีความสุข รูสึกมีความทุกข รูเทาทัน
ความคิด เชน โกรธ เกลียด ดีใจ เสียใจ และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การฝกจิตใหมี
สติอยูกับปจจุบัน เปนการฝกคลายความยึดถือ ฝกใหใชชีวิตโดยไมประมาท การอยูโดยไมขาด
สติ ทําใหเกิดการระมัดระวังอยูเสมอ ไมหลงคิดไปในอดีตและกังวลไปกับอนาคต มีความเขาใจ
ถึงสิ่งที่จะตองทําและตองไมทํา ไดฝกใหมองเห็นและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นวามีการ
เปลี่ยนแปลงทุกขณะ ใหเขาใจวาเมื่อความสุขอยูกับเราไมนาน ความทุกขก็อยูกับเราไมนาน
เชนกัน ทุกสิ่งไมเที่ยง ไมมีอะไรแนนอน ในเหตุการณวิกฤตตาง ๆ ที่เกิดขึ้น พระธรรมคําสอนจึง
เปรียบเหมือนธรรมโอสถที่ชวยเยียวยาจิตใจ ใหคนไดคลายทุกขและมีสติไดปรับตัวยอมรับกับ
ความจริงที่เกิดขึ้นได 

การดําเนินชีวิตของมนุษยทุกชาติภาษามีรูปแบบคลายคลึงกันในพัฒนาการทาง
ความคิด ความเชื่อ และปญญา การดิ้นรนหรือตอสูเพื่อใหมีชีวิตรอดและเติบโตขึ้นเต็มไปดวย
บททดสอบดานอารมณรัก โลภ โกรธ หลงที่รุนแรง หากมีสติคิดทันตั้งตัวไดก็แสดงวามี
พัฒนาการทางความสามารถและปญญาพอ จึงผานบททดสอบตาง ๆ มาได โดยมิไดเกิดความ
สูญเสียรายแรง การดําเนินชีวิตผานมาไดถึงวันนี้ ชีวิตมีกําไรแลว และสามารถเลือกกําหนด
ตารางเวลาการใชชีวิตของตนเองไดอยางอิสระมากกวาชวงใดของชีวิตที่ผานมา ดังนั้น โอกาสที่
บุคคลจะสามารถกําหนดวิถีชีวิตใหมใหมีทิศทางไปสูชีวิตสุขสงบ กลมกลืนไปกับสรรพสิ่งอันเปน
ธรรมชาติ หากสิ่งที่แสวงหาและไดมานั้นกระทําไปอยางถูกตองตามทํานองครองธรรมที่ยอมรับ
กัน ดังคําสอนของหลวงปูชา สุภัทโท หนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
แสดงใหเห็นความจริงเกี่ยวกับความคิด ความประพฤติ ความเคยชิน และอุปนิสัย ที่มีความ
เกี่ยวของความสัมพันธกัน ซึ่งทานไดสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของ “อุปนิสัย” ไวไดอยาง
ลึกซึ้ง ดังนี้ 

เธอจงระวังความคิดของเธอ  
เพราะความคิดของเธอ จะกลายเปนความประพฤติของเธอ 
เธอจงระวังความประพฤติของเธอ  
เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเปนความเคยชินของเธอ 
เธอจงระวังความเคยชินของเธอ  
เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเปนอุปนิสัยของเธอ 
เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ  
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เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกําหนดชะตากรรมของเธอช่ัวชีวิต7 

แตสิ่งที่เราเห็นกันบอย ๆ ตามภาพขาวในสังคมปจจุบันนี้คือ ภาพเด็กถูกทํารายจาก
พอเลี้ยง หรือ สามีภรรยาทะเลาะกันเพราะสามีไปแตงงานใหม หรือภาพคนที่ติดโควิดแลวว่ิงไล
ถมน้ําลายใสคนอื่นเพื่อใหติดโควิดเหมือนตนเอง เปนตน เหลานี้เปนสิ่งที่บงบอกวาสังคม
ปจจุบันคนคิดไมเปน หรือไมคิดกอนกระทํา และมักจะสงผลตอสุขภาพจิตเปลี่ยนเปนพฤตกิรรม
ที่แสดงออกมา ซึ่งวิธีคิด มีความสําคัญมากสําหรับชีวิตของคน เรามักจะไดยินเสมอ ๆ วา  
แพหรือชนะอยูที่กําลังใจ แทจริงแลว คําวา ‘กําลังใจ’ ก็คือวิธีคิดนั่นเอง พลังที่ยิ่งใหญของ
มนุษย คือการที่ใจมีกําลัง เราจึงตองสรางกําลังใจใหแกกันและกัน กําลังใจเปนสิ่งที่ใหไมรูจัก
หมด ยิ่งเราใหคนอื่นไดมากเทาไหร กําลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแกเรามากเทานั้น เหมือนวิชาความรู 
ยิ่งใหยิ่งพอกพูน ยิ่งหวงไวเฉพาะตัวก็ยิ่งหดหาย 

จากเหตุผลที่กลาวมาจะเห็นไดวา การคิดสงผลตอพลังงานทางใจแสดงออกมาเปนการ
กระทํา คิดดี คิดบวกเทากับ สุขภาพจิตดี แตถาคิดไมดี คิดลบ เทากับ เสียสุขภาพจิต แนนอน
วาวิธีคิดบวกสามารถนําไปพัฒนาสุขภาพจิตได เมื่อจิตคิดดีการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่
กระทําออกมายอมเปนการแสดงออกมาแตสิ่งที่ดี ๆ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
พุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อตองการศึกษาความคิดดานที่คิด
ผิด หรือที่ชอบพูดกันวา คิดลบ และยังไดพุทธวิธีที่ชวยปองกันมิจฉาสังกัปปะ เพื่อหาแนวทาง
ปองกันมิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษามิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2. เพื่อศึกษาพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
3. เพื่อเสนอแนวทางการปองกันมิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน 
 
 
 
 
 

                                                             
7
 หลวงปูชา สุภัทโท, อางใน สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, “การใชชีวิตอยางสมดุลและมีความสุข”, 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, ปที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม, 2563) : 20. 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเอกสาร (Documentary Research) โดยมี
ขอบเขตศึกษาคือ ศึกษาหลักการพื้นฐานของมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนา และวิเคราะห
การนําพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตประวัน ซึ่งมี
ขั้นตอนในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก หนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ (ภาค
ปลาย) หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย หนังสือผูสละโลก และหนังสือ วารสาร บทความ 
รวมถึงเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

2. นําขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหแนวคิดและบทบาทของมิจฉาสังกัปปะใน
พระพุทธศาสนา วิเคราะหการนําพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนามาใชในการ
ดําเนินชีวิตประวัน เสนอแนวทางการปองกันมิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน 

3. สรุปผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา นําเสนอรายงานผลการศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ศึกษาพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษามิจฉาสังกัปปะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
และ3) เพื่อเสนอแนวทางการปองกันมิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. มิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท  

‘มิจฉาสังกัปปะ’ หมายถึง ความคิดผิด ความดําริผิด ไดแก ดําริแสไปในกาม ดําริ
พยาบาท ดําริเบียดเบียนเขา ความดําริ หรือแนวความคิดแบบมิจฉาสังกัปปะนี้ เปนเรื่องปรกติ
ของคนสวนมาก เพราะตามธรรมดานั้น เมื่อปุถุชนรับรูอารมณ ก็จะเกิดความรูสึกหนึ่งในสอง
อยาง คือ ถูกใจซึ่งก็จะชอบ ติดใจ หรือไมถูกใจก็จะไมชอบ มีขัดเคืองตามมา จากนั้นความดําริ
นึกคิดตาง ๆ ก็จะดําเนินไปตามแรงผลักดันของความชอบและไมชอบนั้น มิจฉาสังกัปปะ ซึ่งมี 3 
อยาง  คือ 1) กามสังกัปป หรือ กามวิตก คือ ความดําริที่เกี่ยวของกับกาม ความนึกคิดในทางที่
จะแสวงหา หรือ หมกมุนพัวพันติดของอยูในสิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง 5 หรือสิ่ง
สนองตัณหาอุปาทานตาง ๆ ความคิดในทางเห็นแกตัว เปนความนึกคิดในฝายราคะ หรือ โลภะ 
2) พยาบาทสังกัปป หรือ พยาบาทวิตก คือ ความดําริที่ประกอบดวยความขัดเคือง ไมพอใจ 
เคียดแคน ชิงชัง คิดเห็นเพงมองในแงรายตางๆ มองคนอื่นเปนศัตรูผูมากระทบกระทั่ง เห็นสิ่ง
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ทั้งหลายเปนไปในทางขัดอกขัดใจ เปนความนึกคิดในฝายโทสะ แงถูกกระทบ (ตรงขามกับ
เมตตา) 3) วิหิงสาสังกัปป หรือ วิหิงสาวิตก คือ ความดําริในทางที่จะเบียดเบียน ทําราย ขมเหง 
ตัดรอน และทําลาย อยากไปกระทบกระทั่งรุกรานผูอื่น อยากทําใหเขาประสบความทุกขความ
เดือดรอน เปนความนึกคิดในฝายโทสะแงจะไปกระทบ  

2. พุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ตามปกติของปุถุชนทั่วไป พอไดรับรูอารมณแลว ความคิดก็มักเดินไปตามกระบวน
ธรรมแหงอวิชชาตัณหา คือ เอาความชอบใจไมชอบใจตออารมณที่รับรูนั้น หรือเอาภาพ
ความคิดที่ยึดถือไวมาเปนจุดกอตัวที่จะปรุงแตงความคิดเกี่ยวกับอารมณหรือประสบการณนั้น
ตอไป เราตองนําหลักโยนิโสมนสิการ เขามาทําหนาที่เขาสกัดความคิดในทางที่ผิด โดยนําหลัก 
สติปฏฐาน 4 เปนตัวกําหนดสติเพื่อรับรูอารมณที่เกิดขึ้น ซึ่งผูใดที่มีการปฏิบัติเปนไปอยาง
ถูกตองตามหลักของสติปฏฐาน ยอมเปนเหตุใหเกิดปญญา แลวปญญาจะเปนตัวนํากระบวน
ความคิดบริสุทธิ์ที่พิจารณาตามสภาวะตามเหตุปจจัย คิดเปนทางไปอยางมีลําดับ ทําใหเขา
ใจความจริง ทําใหเกิดกุศลธรรม ดวยความเพียรชอบ ความพยามชอบ หรือ การปฏิบัติเพื่อให
เขาถึงความสําเร็จ และจุดมุงหมายของการดําเนินชีวิตและการทํางานของตนโดยความชอบไม
ผิดกฎหมายหรือ ไมไดสรางความเดือนรอนใหกับตนเองและสังคมจากหลัก สัมมัปปธาน 4 และ
เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนไวไดกอใหเกิดความเคารพ ความรัก ความนับถือตอกันและกัน 
เปนเหมือนพาหนะที่จะนําพาคนไปสูความสุขความเจริญที่ตองการได เปนจุดยืนเหนี่ยวทางใจ 
ภายในจากครอบครัวเปนตนไปจนถึงสังคมตามหลัก สังคหวัตถุ 4 และธรรมที่เอื้อตอการรักษา
ความเที่ยงธรรมเปนธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรก ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งทํา
ใหมองกันในแงดี หวังดีตอกัน พรอมที่จะรับฟงและเจรจาเหตุผลของกันและกัน ไมยึดเอา
ความเห็นแกตัว หรือความเกลียดชังเปนที่ตั้ง เหมือนหลัก พรหมวิหารธรรม เพื่อทําใหมีภาวะ
จิตที่ปราศจากความเห็นแกตัว ที่จะเอนเอียงเขาหา ปราศจากความเกลียดชังคิดราย มีไมตรี 
ปรารถนาดีตอคนทุกคนสม่ําเสมอกัน จึงชวยใหพิจารณาตัดสินและกระทําการตาง ๆ ไปตาม
เหตุผล โดยมุงประโยชนสุขที่แทจริงแกคนทั้งหลาย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของการละมิจฉาสังกัปปะ 
ตองอาศัย มรรคมีองค 8 ธรรมที่เปนหนทางฆากิเลส ธรรมอันเปนเครื่องประกอบของธรรมที่
เปนเหตุแหงการฆากิเลสและเขาถึงพระนิพพาน เหลานี้คือ หลักธรรมที่สงเสริมการละมิฉา
สังกัปปะ 
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3. แนวทางการปองกันมิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน 

ดวยในสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมบริโภคมีความนิยมยินดีตอวัตถุและเงินตรา ยังมีการ
อิจฉาริษยากัน การเบียดเบียนกัน การเอาเปรียบ การพยาบาทมาดราย การทะเลาะวิวาท  
การทํารายกันและกัน ซึ่งความชั่วทั้งหลายเหลานี้ธรรมชาติมิไดกอขึ้นเลย ดังนั้นแนวทางการ
ปองกันมิจฉาสังกัปปะในสังคมปจจุบัน คือ 1) การเจริญอสุภะเพื่อละราคะ คือการที่จะแกกาม
ราคะนั้นตอง เจริญอสุภกัมมัฏฐานเพื่อขมกามราคะที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทขาดสติ  
โดยยึดเอา ซากศพมาพิจารณาเปนอารมณ ซึ่งรวมถึงความไมสวยไมงามของรางกายที่ยังมีชีวิต
อยูดวย เพราะการพิจารณาอาการ 32 นั้น ก็สามารถทําใหเห็นถึงความจริงของสังขารได การ
เจริญอสุภะ เพื่อใหรูและเขาใจ ถึงสภาพที่ไมควรจะยึดติดในสภาพรางกาย เพราะวาเปนของ
สกปรก เปนของไมสวยงาม เปนของเนาเหม็น การเจริญอสุภะเพื่อละกามราคะ นั้นประโยชน
ยอมเกิดขึ้นมากมายทั้งตอตนเองและตอผูอื่น เกิดความสงบสุขในครอบครัว มีความรักใคร
ปรองดองกันซึ่งกันและกัน ไมประพฤติผิดนอกใจซึ่งกันและกัน และเมื่อไมละความพยายามที่
จะพิจารณาอสุภะ ฝกจนเปนนิสัยปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา มรรค ผล  
ยอมเกิดขึ้น 2) การเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาท คือกรรมฐานที่มีความเมตตาเปนอารมณ 
เมตตา หมายความวา ความรัก ความหวังดี ความปรารถนาดี มีเยื่อใยเกื้อกูลที่มีใหแกมิตร  
แตไมใชความรักที่มีตัณหา มีจิตคิดประโยชนใหเกิดกับมิตร ความรักความปรารถนาดีมีใหแก
ผูอื่นเหมือนอยางมิตร เมตตาคือภาวะของจิตที่ปราศจากโทสะพยาบาท และปราศจากความรัก
ที่ประกอบดวยกาม มีความรักที่บริสุทธิ์ เปนความรักเพื่อคนอื่นมิไดเพื่อตนเอง 3) การเจริญอา
นาปานสติเพื่อตัดวิตก การเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก อานาปานสติ เปนวิธีการปฏิบัติวิธี
หนึ่ง ในการปฏิบัติสมถกัมมัฎฐานทั้งหมด 40 วิธี โดยวิธีอานาปานสติ นี้มีความสําคัญมากตอ
การเจริญกัมมัฎฐานในพระพุทธศาสนา เพราะการเจริญอานาปานสติเปนการเจริญสติปฏฐาน 
4 ใหสมบูรณยิ่งขึ้นอีกดวย กลาวคือ อานาปานสติภาวนาเปนไดทั้งในขั้นสมถะและขั้นวิปสสนา
กัมมัฏฐาน และสติปฏฐานสูตรนี้เปนพระสูตรที่พระพุทธองคทรงกลาวถึง และนํามาใชมากที่สุด 
ซึ่งทรงแสดงจุดมุงหมายของพระสูตรไวคือ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อในการขาม
พนความทุกข ความเศราโศก และเพื่อบรรลุธรรมหรือกระทําใหแจงในพระนิพพาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ในสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมบริโภค มีความนิยมยินดีตอวัตถุและเงินตรา ยังมีการ
อิจฉาริษยากัน การเบียดเบียนกัน การเอาเปรียบ การพยาบาทมาดราย การทะเลาะวิวาท  
การทํารายกันและกัน ซึ่งความชั่วทั้งหลายเหลานี้ธรรมชาติมิไดกอขึ้นเลย แตมนุษยนั่นเองเปนผู
กอ ตามหลักพระพุทธศาสนา จิตของมนุษยทุกคน โดยธรรมชาติไมบริสุทธิ์ ยอมเกรอะกรังดวย
กิเลส คือ สิ่งที่ทําใหจิตเศราหมองสามประการ ไดแก โลภ โกรธ หลง และก็ความโลภ  
ความโกรธ ความหลงนี้เอง ไดผลักดันมนุษยเราใหประกอบกรรมทําชั่วนานาประการ ความโลภ
ในอํานาจ ในทรัพยสินเงินทอง และในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทําใหมนุษยเบียดเบียนกัน 
ทรยศหักหลังกันเอาเปรียบ โกง ทะเลาะวิวาท ทําลายและทํารายกัน เมื่อโลภในอํานาจมนุษยก็
แสวงหาอํานาจ เมื่อโลภในทรัพยสินและไมไดโดยสุจริตก็ตองหาโดยทุจริต หรือเบียดเบียนผูอื่น 
นั่นก็คือ การโกง การหักหลัง การเอาเปรียบและการแยงชิง ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
เมื่อโลภในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หากไมไดโดยใจสมัครของอีกฝายหนึ่ง ก็หาทางใหไดมาดวย
การหลอกลวง การขมขืนใจหรือการทําลายลาง ความโกรธ ความไมชอบใจ ความไมพอใจและ
ความพยาบาท ทําใหมนุษยขาดสติและสามารถจะทําทารุณกรรม หรือแสดงความโหดราย
ออกมาดวยการทําลาย หรือทําราย และฆาฟนกัน ความหลงก็เปนเชนเดียวกัน ยอมกอใหเกิด
ความชั่วรายหลายประการ เมื่อมนุษยมีความหลงเห็นผิดเปนชอบ หลงผิดจากทํานองคลอง
ธรรม หลงใหลมัวเมาในอํานาจชื่อเสียง และทรัพยสินตลอดจนกามารมณ หรือรูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส มนุษยก็อาจทําการทรยศหักหลังเอาเปรียบ โกง ดูหมิ่น อิจฉาริษยาใสรายและทําลาย
กันไดเสมอ สวนกามราคะในทางโลกนั้น สวนมากจะเปนไปในทางเพศอยางเดียว เกิดจากการที่
อายตนะภายในคือ ตา เห็นรูปซึ่งเปนสิ่งที่ตนเองชอบ เกิดความกําหนัดยินดีในรูปที่ตนเห็น 
ความกําหนัดในเสียงที่ไดยิน ความกําหนัดมันรุนแรงหามไมอยูก็เกิดการขมขืน เปนตน ปญหา
เหลานี้มันเกิดมาจากกามราคะทั้งนั้น  

1) การเจริญอสุภะเพื่อแกปญหากามราคะ คือการที่จะแกกามราคะนั้นตอง เจริญอสุภ
กัมมัฏฐานเพื่อขมกามราคะที่ เกิดขึ้นเพราะความประมาทขาดสติ โดยยึดเอา ซากศพมา
พิจารณาเปนอารมณ ซึ่งรวมถึงความไมสวยไมงามของรางกายที่ยังมีชีวิตอยูดวย เพราะการ
พิจารณาอาการ 32 น้ัน ก็สามารถทําใหเห็นถึงความจริงของสังขารได การเจริญอสุภะ เพื่อใหรู
และเขาใจ ถึงสภาพที่ไมควรจะยึดติดในสภาพรางกาย เพราะวาเปนของสกปรก เปนของไม
สวยงาม เปนของเนาเหม็น การเจริญอสุภะเพื่อละกามราคะ น้ันประโยชนยอมเกิดขึ้นมากมาย
ทั้งตอตนเองและตอผูอื่น เกิดความสงบสุขในครอบครัว มีความรักใครปรองดองกันซึ่งกันและ
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กัน ไมประพฤติผิดนอกใจซึ่งกันและกัน และเมื่อไมละความพยายามที่จะพิจารณาอสุภะ ฝกจน
เปนนิสัยปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา มรรค ผล ยอมเกิดขึ้น 

2) การเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาท หมายถึง กรรมฐานที่มีความเมตตาเปน
อารมณ เมตตา หมายความวา ความรัก ความหวังดี ความปรารถนาดี มีเยื่อใยเกื้อกูลที่มีใหแก
มิตร แตไมใชความรักที่มีตัณหา มีจิตคิดประโยชนใหเกิดกับมิตร ความรักความปรารถนาดีมี
ใหแกผูอื่นเหมือนอยางมิตร เมตตาคือภาวะของจิตที่ปราศจากโทสะพยาบาท และปราศจาก
ความรักที่ประกอบดวยกาม มีความรักที่บริสุทธิ์ เปนความรักเพื่อคนอื่นมิไดเพื่อตนเอง  

3) การเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก อานาปานสติ เปนวิธีการปฏิบัติวิธีหนึ่ง ในการ
ปฏิบัติสมถกัมมัฎฐานทั้งหมด 40 วิธี โดยวิธีอานาปานสติ นี้มีความสําคัญมากตอการเจริญ
กัมมัฎฐานในพระพุทธศาสนา เพราะการเจริญอานาปานสติเปนการเจริญสติปฏฐาน 4 ให
สมบูรณยิ่งขึ้นอีกดวย กลาวคือ อานาปานสติภาวนาเปนไดทั้งในขั้นสมถะและขั้นวิปสสนา
กัมมัฏฐาน และสติปฏฐานสูตรนี้เปนพระสูตรที่พระพุทธองคทรงกลาวถึง และนํามาใชมากที่สุด 
ซึ่งทรงแสดงจุดมุงหมายของพระสูตรไวคือ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อในการขาม
พนความทุกข ความเศราโศก และเพื่อบรรลุธรรมหรือกระทําใหแจงในพระนิพพาน 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยเรื่อง ศึกษาพุทธวิธีปองกันมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนา
เถรวาท สําหรับการวิจัยในโอกาสตอไป ผูที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาสังกัปปะในพระพุทธศาสนา
เถรวาท สามารถศึกษาวิเคราะหไดในประเด็นที่นาสนใจเรื่องตอไปนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหเรื่องความสัมพันธของสัมมาสังกัปปะ และมิจฉาสังกัปปะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท กับมรรคอื่น ๆ 

2. ศึกษาวิเคราะหเรื่องการถายทอดความรู ความเขาใจ เรื่อง สัมมาสังกัปปะ และ
มิจฉาสังกัปปะใหกับผูเรียนและผูที่สนใจในระดับตางๆ 

3. ศึกษาวิเคราะหเรื่องแนวทางการสงเสริมเผยแพรความรูเกี่ยวกับสัมมาสังกัปปะ และ
มิจฉาสังกัปปะ ผานสังคมออนไลน (Online) 

 
 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 136  

 

เอกสารอางอิง 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 

บุษบาภรณ สิงหอัศวรัตน. การวิเคราะหสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต. สาร
นิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554. 

พุทธทาสภิกขุ. การปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีและความหมาย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพดี 
จํากัด, 2560. 

หลวงปูชา สุภัทโท. อางใน สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา. การใชชีวิตอยางสมดุลและมีความสุข. 
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา. ปที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม, 2563 
 

 

 



ศึกษาวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม : กรณีศึกษาชุมชนวัดวงฆอง  

อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
AN ANALITICAL OF THE IMPLEMENTATION BUDDHIST 

ACTIVITIES OF BUDDHIST IN THE NEW NORMAL: A CASE STUDY  

OF WONG KLONG COMMUNITY, PHROM PHIRAM DISTRIC, 
PHITSANULOK PROVINCE 

 

พระพิทกัษพล เตชพโล (คลายวรรณ)  
Phra Pitakpon Tejabalo (Klaiwan) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
E-mail : rikan874942@gmail.com 

 

 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งวัตถุประสงค
การวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 2) เพื่อ
ศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหมของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 3) เพื่อวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิต
วิถีใหมของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาวิจัย
ตามวัตถุประสงคพบวา 1) ผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย  
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดกอใหเกิด ผลกระทบดานบวก และผลกระทบดานลบ คือ
(1) ผลกระทบดานลบ มีประชาชนเจ็บปวยและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก และบุคลากรทางการ
แพทยตองทํางานหนักมากขึ้น เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาส แสวงหาผลประโยชน
จากความเดือดรอนของคนสวนใหญ และยังสงผลกระทบตอการศึกษาของเด็กอีกดวย  
(2) ผลกระทบดานบวก สมาชิกในครอบครัวไดมีเวลาอยูรวมกันอยางพรอมหนาพรอมตามาก
ขึ้น ไดทํากิจกรรมรวมกัน ชวยประหยัดรายจาย และยังไดมีโอกาสคิดงานใหม หรือไดอาชีพใหม 
2) การดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหมของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ไดมีการนําหลักไตรสิกขามาปรับใชกับชีวิตในยุควิกฤตโควิด-19 ไดอยางสอดคลอง 
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เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตในสถานการณปจจุบัน คือ ศีล มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีชีวิต
ใหเปน“ปกติวิถีใหม” เชน กินรอน ชอนสวนตัว ลางมือ สวมใสหนากากอนามัย เวนระยะหาง
ทางสังคม อยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ สมาธิ การมีสติสมาธิอยูตลอดเวลาไมประมาท การดอยา
ตก และปญญา คือ การมีวิจารณญาณ รูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้น และสามารถแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค 3) การดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตวิถีใหม ของชุมชนวงฆอง ตําบลวง
ฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพราะดวยสถาการณโควิด-19 ทําใหพุทธศาสนิกชน
ตองปรับตัวในการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองดวยการ
ตรวจวัดอุณหภูมิของผูที่จะมารวมกิจกรรม ทุกคนตองสวมแมส ลางมือดวยเจลหรือแอลกอฮอล 
เวนระยะหาง และลดการแออัด  

 
คําสําคัญ : กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ชีวิตวิถีใหม 
 
 
Abstract 

The thesis entitled “An analitical of the implementation Buddhist 
activities of Buddhist in the New Normal : a case study of Wong Klong 
community Phrom Phiram distric Phitsanulok province” This was a qualitative 
research consisted of the following objectives: 1) to study the impact of the 
new lifestyle on Thai society 2) to study the new normal of Wong Klong 
community, Phrom Phiram distric, Phitsanulok province 3) to analitical the 
implementation of Buddhist activities of Buddhists in the the new normal of 
Wong Klong community, Phrom Phiram distric, Phitsanulok province.  

From the study, it was found as follows: 1.The impact of the new 
lifestyle on Thai society. The spread of the COVID-19 virus has caused positive 
effect and the negative effects 1) the negative impact of many people's 
diseases and deaths, and medical personnel need more work. They take 
advantage of opportunities to seek benefits from the difficulties of most 
people, it also affects children's education. 2) positive impact Family members 
have more time to be together in harmony. did activities together save money 
and also had the opportunity to come up with a new job or get a new career 2. 
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The way of life in the new normal of Wong Khong community, Wong Khong 
Sub-District, Phrom Phiram District Phitsanulok Province; Trisikkha principles 
have been applied to life in the era of the Covid-19 crisis. in accordance with 
suitable for living in the current situation. Precepts: lifestyle behaviors have 
been changed to “new normals” such as eating hot food, personal spoons, 
washing hands, and wearing masks. social distance carry stay at home. 
Meditating all the time, don't underestimate the card, don't fall. Wisdom is 
discernment, knowing what's going on and able to solve problems creatively. 3. 
The implementation of Buddhist activities of Buddhists in the the new normal 
of Wong Klong community, Phrom Phiram distric, Phitsanulok province. The 
Covid-19 situation causing Buddhists to adjust in carrying out Buddhist activities 
In order to be consistent and stay with the situation. A screening point has been 
set up by checking the temperature of those who will attend the event, 
everyone must wear a mask, wash your hands with gel or alcohol, keep 
distance and reduce congestion.  

 
Keyword : Activities of Buddhist, the New Normal 
 
 
บทนํา 

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแตตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจ
โลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
(Virus COVID-19) สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป บริษัท หนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีปญหา หลายคน หลาย
ครอบครัวประสบปญหาเรื่องรายได เพราะวาไมมีงานทํา บริษัทเลิกจาง หนวยงานขาดรายได 
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนที่ตองดิ้นรนทํามาหา
กินเพื่อใหตนเองและครอบครัวอยูรอด แตอยางไรก็ตาม นับตั้งแตเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-
19 (COVID-19) เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น เห็นการปรับตัวในการใช
ชีวิตและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม และนั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันวา ชีวิตวิถีใหม วิถีที่เราไดสราง
สุขอนามัยทั้งสวนตัวและสวนรวม วิถีที่เราไดเรียนรูวาการมีภูมิคุมกันรางกายและจิตใจเปนสิ่งที่
จําเปน วิถีที่เราไดพบวาระบบการจัดการเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม มีสวนอยางมากตอการ



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 140  

 

ปรับตัวของคนในสังคมการเรียนรูและปรับตัวตลอดชวงเวลาที่ผานมา ไดพิสูจนใหเราเห็นวา 
หากเราทุกคนรวมมือกัน เราจะผานทุกวิกฤตปญหาไปได และวิถีชีวิตแบบใหมที่เราไดรวมกัน
สรางสุขอนามัยที่ดีและสรางภูมิคุมกันรางกายจิตใจ ชวยใหเราอยูรวมกันอยางปลอดภัยจากโรค
ราย ชวยใหเรามีชีวิตที่มีความสุขรวมกัน การมีชีวิตวิถีใหม จึงเปนเสมือนการเริ่มตนใหมของเรา
ทุกคน1   

การเริ่มปรับตัวใชชีวิตในบริบทรูปแบบใหมใหเปนนิสัย เพื่อใหมีชีวิตที่มีความสุข
รวมกัน รูปแบบชีวิตวิถีใหมนี้ ประกอบดวย วิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ
การใชชีวิตแบบใหมเกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง ชีวิตวิถีใหม (New normal) ก็คือ  
วิถีชีวิตใหมที่มนุษยเรียนรูที่จะนํามาใชเพื่อปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ  
และเมื่อไหรก็ตามที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นที่
สงผลกระทบอยางมากตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยเราก็จะมีการปรับตัวใหมอีกครั้งเพื่อ
ความอยูรอดของเรานั่นเอง แตถึงอยางไรก็ตาม ไมวาจะสถานการณในปจจุบันหรืออนาคตจะ
เปนอยางไร เราก็ยังคงตองปฏิบัติตัวดูแลตัวเองใหมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่แจมใสอยูเสมอ 
เพื่อพรอมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนอีก2  

วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยถือวา พระพุทธศาสนามีความสําคัญและสัมพันธ
กับแนวทางการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธตั้งแตเกิดจนตาย ความศรัทธาใน
หลักธรรมซึ่งฝงแนนอยูในจิตใจแสดงออกผานพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งชุมชนวงฆอง 
ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ก็เปนชุมชนของชาวพุทธที่ยังมีวัฒนธรรม
การเขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน การตักบาตร การฟงธรรม การอุปสมบท และ
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แตดวยสถานการณการระบาดของโควิด-19 ทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในชุมชนวงฆองเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ความเปนจริง 

 
 
 
 
 

                                                             
1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), ชีวิตวิถีใหม ชีวิตดีเริ่มที่เรา, 

[ออนไลน]. แหลงที่มา : www.thaihearth.or.th/ชีวิตดีเริ่มที่เรา [14 กุมภาพันธ 2564]. 
2 บดินทร ชาตะเวที,พฤติกรรมกับชีวิตวิถีใหม:New Normal,[ออนไลน], แหลงที่มา : http://

www.ttmed.psu.ac.th/bl [14 กุมภาพันธ 2564]. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

2. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหมของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

3. เพื่อวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม
ของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถี
ใหม : กรณีศึกษาชุมชนวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัยกําหนดวิธีการวิจัย
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ โดยการกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของชาวพุทธ และแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหม เปนการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปนอยู สภาพปญหาตาง ๆ เนนการศึกษาสภาพตามความเปนจริง
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม ของประชาชนใน
ชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณเชิงลึก  
(In depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน 20รูป/คน ซึ่งเปนพระสงฆ 
ผูนําชุมชน และประชาชนของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
และขอบเขตดานเนื้อหาคือ ศึกษาความหมาย ประเภท ความสัมพันธ ของกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหม แนวทางการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
และการปรับตัวของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม การเก็บรวมรวมขอมูล 2 ดานคือ ดานเอกสาร
ศึกษาเกี่ยวกับ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การดําเนินชีวิตของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม  
และจากการลงพื้นที่สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา ใชรูปแบบการ
เผยแพรนําเสนอบทความนี้ โดยการลงตีพิมพวารสารประชุมสัมมนาระดับชาติ  
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษารวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม : กรณีศึกษาชุมชนวงฆอง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดดังนี้ 

1. ผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย ดวยการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ไดกอใหเกิดสถานการณทั้งที่ดีและไมดี หรืออาจจะพูดวา ผลกระทบดาน
บวก และผลกระทบดานลบ แตสวนใหญประชานจะมองวาเปนผลระทบดานลบมากกวาดาน
บวก 1) ผลกระทบดานลบมีประชาชนเจ็บปวยและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก และบุคลากร
ทางการแพทยตองทํางานหนักมากขึ้น และประชาชนเกิดความหวาดกลัวการติดเชื้อโควิด-19 
ทําใหประชาชนในสังคมเกิดความตื่นกลัวและมีการนํามาสูความแตกแยก ผูคนตกงานเปน
จํานวนมาก เกิดการเห็นแกตัวของคนบางสวนที่เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาส แสวงหา
ผลประโยชนจากความเดือดรอนของคนสวนใหญ เชน กักตุนสินคาและเวชภัณฑที่จําเปนตอ
การยังชีพ มีการล็อคดาวน (lock down) ขาดรายได การระบาดยังคงสรางผลกระทบตอ
การศึกษาของเด็กอีกดวย ในชวงภาคการศึกษาที่ผานมา การเรียนที่ผานมามีหลายรูปแบบ เชน 
on hand, on demand, on site, on line บางพื้นที่ไดเขาเรียนในระบบผสม บางพื้นที่ไดเขา
เรียนในชั้นเรียนจริงตามปกติ 2) ผลกระทบดานบวก สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 
จึงไดทําใหผูคนพากันตื่นตัว ใสหนากากอานามัยปองกันไวรัสโควิด-19 และคนสวนใหญรูจัก
ระมัดระวังตัวมากขึ้น ทําใหเกิดความรวมมือกันในหลาย ๆ ดานสามารถสรางเปนพลังใหเกิดขึ้น
ในชุมชนของตนได วิกฤติ COVID-19 ทําใหสมาชิกในครอบครัวไดมีเวลาอยูรวมกันอยางพรอม
หนาพรอมตามากขึ้น ไดทํากิจกรรมรวมกัน ชวยประหยัดรายจายที่ตองออกไปทํางานนอกบาน 
และยังไดมีโอกาสคิดงานใหม หรือไดอาชีพใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยู วิกฤติ
ทําใหเราไดเห็นประชาชนปรับตัวจาก ‘การตื่นกลัวกลายเปนการตื่นรู’ เกิดการเรียนรูครั้งใหญ
ของประชาชน ที่จะรับมือกับการระบาดของไวรัส การดูแลตัวเอง การเวนระยะหางทางสังคม มี
การปดหมูบานของตนเองเพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  

2. การดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหมของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก พบวา ประชากรของชุมชนวงฆองดําเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธทั่วไป โดยมี
การนํา “หลักไตรสิกขา”3 มาปรับใชกับชีวิตในยุควิกฤตโควิด-19 ไดอยางสอดคลอง เหมาะสม
กับการดําเนินชีวิตในสถานการณปจจุบัน การนําศีล สมาธิ ปญญา มาปรับใชกับชีวิตในยุค

                                                             
3 องฺ.ทุก. (ไทย) 20/91/319. 
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วิกฤต โควิด-19 เพื่อใหคนในสังคมไดประพฤติ ปฏิบัติ ตนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 1) ศีล คือ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ของสังคม ประชากรของชุมชนวงฆอง
ไดมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเปน“ปกติวิถีใหม” จากที่ปฏิบัติอยูประจําไดเริ่มปรับใหเขากับส
ถาณการณในปจจุบัน ดังนั้นการปฏิบัติตามหลัก“ศีลสิกขา” ในยุคนี้จึงตองปรับพฤติกรรมให
ปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐอยางเครงครัด เชน กินรอน ชอนสวนตัว ลางมือ สวมใส
หนากากอนามัย เวนระยะหางทางสังคม พกเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด และ
หลีกเลี่ยงพบปะผูที่มีอาการปวยหรือกลุมเสี่ยง อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตลอดจนทํางานจาก
ที่บาน (Work from home) การฝกปฏิบัติใหคุนชินกับปกติวิถีใหมจึงนับเปนรักษาศีลในทาง
โลกที่มนุษยจําเปนตองปรับเปลี่ยน เรียนรู 2) สมาธิ คือ การมีสติสัมปชัญญะ ตระหนักรูอยาง
ไมประมาทและตองไมขาดคุณธรรม หมายถึงการมีสติ สมาธิอยูตลอดเวลา คือ ‘ไมประมาท 
การดอยาตก’ สติและสมาธิเปนหลักสําคัญที่ชวยใหมนุษยในสังคมยุคโควิด-19 ได ‘ตื่นรู’ และ
นอมนํามาปฏิบัติเพื่อตั้งรับกับวิกฤตการณในยุคโควิด-19 และ 3) ปญญา คือ การมี
วิจารณญาณ รูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้น และสามารถแกปญหาไดอยางสรางสรรค เมื่อพิจารณาสังคม
ในยุควิกฤตโควิด-19 จะเห็นไดวายุคน้ีเปนยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
กาวล้ําทันสมัย ทําใหขาวสารยุคปจจุบันสามารถแพรกระจายไดอยางรวดเร็วและเขาถึง
ประชาชนไดอยางกวางขวาง แมโลกแหงการสื่อสารรวมสมัยจะมีประโยชนตอมนุษยก็ตาม แต
ในอีกดานหนึ่งสื่อตาง ๆ เหลานี้ก็มีโทษภัยแอบแฝงอยูดวย เชน ขาวปลอม การแชรขอมูลที่ตน
รับรูตาม ๆ กันโดยไมพิจารณาใหถี่ถวน เพราะฉะนั้นเราตองไตรตรองในการรับขาวสารดวย
ปญญาตนอยางรอบคอบและครอบคลุมทุกดาน 

3. การดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตวิถีใหม ของชุมชนวงฆอง ตําบลวง
ฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษารวบรวมขอมูลตามหลักการดําเนิน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตวิถีใหม 3 ดาน ประกอบดวย 1) การดําเนินกิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา เปน
ตน ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่อาจจะแตกตางจากที่ไดเคย
ปฏิบัติกันมา ดวยสังคมของชุมชนวงฆองมีพระพุทธศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ ถึงแมจะมีการ
ระบาดของโควิด-19 ชาวชุมชนวงฆองนั้นยังมีการรวมกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเมื่อถึงเทศกาล 
หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนของชุมชนวงฆองนั้นยังให การรวมมือทํากิจกรรม
ทําบุญตักบาตร เทศกาลเขาพรรษาและชวงวันพระใหญหรือมีพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีการ
ประสานภายในหมูบานและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนผูคัดกรองชวง
โควิดอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด สวมใสหนากากอนามัย นอกจากนี้การ
ดําเนินชีวิตและการปรับตัวของชาวพุทธในวิถีชีวิตใหมของชุมนวงฆองที่ เห็นไดชัดจาก
สถานการณโควิด-19 คือการรวมทําบุญในพิธีตาง ๆ ที่เปนกิจกรรมทางศาสนาโดยจัดขึ้นที่
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บริเวณวัดเปนสวนใหญและรวมทําบุญออนไลน เชน การโอนเงินทําบุญ 2) การดําเนินกิจกรรม
งานอุปสมบท ถือเปนการปฏิบัติที่ยึดถือกันนับแตครั้งพุทธกาล ชาวชุมชนวงฆองมีการปรับตัว
เกี่ยวกับสถานการณโควิดโดยการรวมมือสวมใสแมส ลางมือดวยแอลกอฮอร มีการฉีดวัคซีน  
พยายามใชเวลาจัดงานใหกระชับที่สุดและ จํากัดใหจัดงานไมเกิน 50 คนหามมีการละเลน เชน
ดนตรี สวมแมสและเวนระยะหาง จัดใหมีจัดลงทะเบียนนอกจากนี้ เจาภาพจัดแนวกั้นเขตมี 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) คอยตรวจวัดอุณหภูมิใหกับผูเขารวมงานโดยการ
จัดระเบียบและเวนระยะหาง ตั้งแตชวงมีโรคระบาดโควิด-19 จะมีการจัดงานอุปสมบทแบบ
เรียบงาย และยังมีการจัดอาหารสําหรับแขกที่มาในงานเปนชุด ๆ เฉพาะรับประทานไดคนเดียว
โดยงดเวนอาหารแบบบุฟเฟต รวมถึงเนนการเวนระยะหางของผูเขารวมงาน และ 3) การ
ดําเนินกิจกรรมงานอวมงคล เปนพิธีการทางศาสนาเปนพิธีที่ไมสามารถงดหรือ หลีกเลี่ยงได 
โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองดวยการตรวจวัดอุณหภูมิของผูที่จะมารวมกิจกรรม เพื่อวัดอุณหภูมิ
รางกายและตรวจเช็คอาการเบื้องตน ทุกคนตองสวมแมส ลางมือดวยเจลหรือแอลกอฮอล เวน
ระยะหาง และลดการแออัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตในสังคมไทย การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส โควิด-19 ทําใหวิถีการใชชีวิตเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลกระทบดานบวก และผลกระทบดาน
ลบ แตถามนุษยรูจักปรับตัวเพื่อใหดํารงชีวิตในสถานการณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไดนั้น ดังคํา
วา ‘ในวิกฤตยอมมีโอกาส’ ซึ่ง สอดคลอง กับแนวคิดของ ธีรโชติ เกิดแกว  ไดกลาวไวใน “การ
ปรับตัวและการรวมมือกันในสถานการณโควิด 19 ตามแนวพุทธศาสน” วาการปรับตัวและการ
รวมมือกันในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยนําหลักพระสัทธรรม 3 
ประการ มาประยุกตใช 4 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันเตรียมรับ คือ ทุกคนตองยอมรับความจริงอยางมี
สติเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับไวรัสโควิด 19 อยางรูเทาทัน ไมประมาท ระมัดระวัง ปองกัน ดูแล 
เอาใจใสตัวเองใหมากขึ้น 2) ขั้นเตรียมการ ทุกคนใชตองปญญาหรือเหตุผลกํากับการดําเนิน
ชีวิตใหมากกวาอารมณหรือความรูสึก รูจักคัดกรองขอมูลขาวสารที่ถูกตองเปนจริง เพื่อใชเปน
แนวทางปองกันตัวและปฏิบัติใหถูกตองในสถานการณที่มีอันตราย ใชปญญาพิจารณาอยาง
รอบคอบชวยกันคิด ทํา และพูดเรื่องที่เปนประโยชนตอกัน 3) ขั้นปฏิบัติ คือ ใหทุกคนอยู
รวมกันดวยความดีดวยการเสียสละ ชวยเหลือ ชื่นชม ใหกําลังใจ แนะนําเรื่องที่เปนประโยชน
ตอกัน รวมกันสรางพลังแหงธรรมเพื่อขจัดโรครายดวยปญญาและการสงเคราะหกันตามความ
เหมาะสม 4) ข้ันรับผลของการปฏิบัติคือ ประโยชนทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสังคมที่เกิดจากการ
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เตรียมรับอยางมีสติ ไมประมาท การเตรียมการใหมีภูมิคุมกันตัวเองดวยปญญาจะชวยให
มนุษยชาติผานพนวิกฤติครั้งนี้ไปไดดวยกันอยางปลอดภัย 

2. การดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหมของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก พบวามีการนําหลักไตรสิกขามาปรับใชกับชีวิตในยุควิกฤตโควิด-19 ไดอยาง
สอดคลอง เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตในสถานการณปจจุบัน การนําศีล สมาธิ ปญญา มาปรับ
ใชกับชีวิตในยุควิกฤต โควิด-19 เพื่อใหคนในสังคมไดประพฤติ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
เหมาะสมนั้น สอดคลองกับแนวคิดของ พระครูปลัดสุวัฒน สุวฑฺฒโน  ที่ไดกลาวไวใน “การ
ดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิค 19”4 วาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในทางตรงและทางออม ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ไมวาจะเปนการเจ็บปวย การเสียชีวิต รายไดของประชาชนลดลงซึ่งเกิดจากการวางงาน
และการลดเวลาทํางาน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่สงผลกระทบในชีวิตประจําวัน อยางไรก็
ตาม เราสามารถใชวิกฤตการณเชนนี้ใหเปนโอกาสไดดวยการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “ไมมีชีวิตใดประสบแตความเกษมสุข ปราศจากทุกขภัยไปไดตลอด เมื่อเกิด
มาแลว จึงจําเปนตองขวนขวายสั่งสม ‘สติ’ และ ‘ปญญา’ สําหรับเปนอุปกรณบําบัดความทุกข
อยูทุกเมื่อ พรอมทั้งแบงปนหยิบยื่นใหแกเพื่อนรวมสังคม อยาปลอยใหความกลัวภัยและความ
หดหูทอถอย คุกคามเขาบั่นทอนความเขมแข็งของจิตใจ ในอันที่จะอดทน พากเพียร เสียสละ 
และสามัคคี 

3. การดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตวิถีใหม ของชุมชนวงฆอง ตําบลวง
ฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คือ 1) การดําเนินกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 2) การดําเนินกิจกรรมงานอุปสมบท และ 3) การดําเนินกิจกรรมงานอวมงคล 
พบวาการปฏิบัติตนของผูที่เขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตวิถีใหม ไมสามารถ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได 100% อยางที่เห็นไดชัดเจนคือ 1) การ
สวมแมส เวลาพูดโตตอบกันมีการเปดแมส 2) การเวนระยะหาง 3) การลางมือดวยเจลหรือ
แอลกอฮอล ไมมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ดังนั้นการปฏิบัติตนของผูเขารวมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในชีวิตวิถีใหม ของชุมชนวงฆอง ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก นั้น แตกตาง จากแนวคิดของ “โครงการปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหมปลอดภัยจากโควิด”5  
ที่ไดใหวิถีปฏิบัติยุค New Normal ของผูเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตวิถีใหม 

                                                             
4 พระครูปลัดสุวัฒน สุวฑฺฒโน, “การดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิค 19” วารสารสห

วิทยาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน, 2563) : 126-127. 
5 โครงการปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหมปลอดภัยจากโควิด, คูมือ, “การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆและ

พุทธศาสนิกชนในยุค New Normal”, (นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพิมพ, 2563), หนา 2-3. 
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ดังนี้ 1) ระบุและจํากัดบริเวณทางเขา-ออก 2) จัดตั้งจุดคัดกรองกอนเขางาน เพื่อวัดอุณหภูมิ
รางกายและตรวจเช็คอาการเบื้องตน 3) จุดลงทะเบียนเขารวมงาน โดยการระบุขอมูลชื่อ 
นามสกุลเบอรโทรศัพทที่ติดตอได เพื่อใชในการติดตาม 4) จัดเตรียมอางลางมือ สบู น้ําสะอด 
หรือเจลแอลกอฮอลลางมือในบริเวณทางเขา และโดยรอบสถานที่จัดงาน 5) จัดเตรียมหนากาก
ผา หนากากอนามัยสํารอง 6) เลือกสถานที่ในการจัดงานใหมีพื้นที่กวางพอสําหรับเวนระยะหาง
ระหวางบุคคลได 7) จัดเตรียมโตะสําหรับญาติโยมในการวางของสําหรับใสบาตรพระ 8) จัด
เสนทางในการเดิน ใหเปนไปในทิศทางเดียว และเวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร 9) จัดเกาอี้ ที่
นั่ง เวนระยะหาง ไมนอยกวา 1 เมตร 10) จัดเตรียมถังขยะ และมีระบบจัดการขยะและของ
เสียที่ถูกสุขอนามัย 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของ
ชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม : กรณีศึกษาชุมชนวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) การดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ควรประชาสัมพันธและสงเสริมการจัด

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 2) การดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ควรไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย 

ทุกหนวยงานหรือทุกองคกร เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด 

2. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1) การดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหมนั้นไม

จําเปนจะตองไปทํากิจกรรมที่วัด เราสามารถทําบานใหเปนวัดได 
 2) การดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถีใหมเปนการ

สงเสริมการทําบุญที่เทาเทียมกัน 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของ

ชาวพุทธในชีวิตวิถีใหม : กรณีศึกษาชุมชนวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัย
ขอเสนอใหผูสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยตอไปเปนประเด็น ดังนี้ 
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 1) ควรมีการศึกษาการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในชีวิตวิถี
ใหมโดยเนนการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใหเหมาะสมกับยุคดิจิทัล 

 2) ควรมีการศึกษารูปแบบการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธใน
ชีวิตวิถีใหม โดยกิจกรรมนั้นควรลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม : กรณีศึกษา 
วัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม 
3) เพื่อวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของวัดทาหมื่นราม 
ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
สังคมไทย คือรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่แตกตางจากอดีต มีการปรับหาวิถีการดํารงชีวติ
แบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร ตองปรบัตวั
รับการเปลี่ยนแปลงไปสูชีวิตวิถีใหม เพื่อรับมือกับสถานการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 2) การดําเนิน
ชีวิตของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม ภายใตสถานการณ โควิด-19 พระสงฆวัดทาหมื่นรามโดยนํา
หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 มาปรับใชในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ เพื่อฝาวิกฤตสอนใหเสียสละ
แบงปนวัตถุทาน เพื่อใหการชวยเหลือซึ่งกันและผานวัตถุสิ่งของ ลวนเปนฐานในการทํางานเพื่อ
สังคมสวนรวม 3) แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของวัดทาหมื่นราม 
ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุ สามเณร 
อุบาสก อุบาสิกา ผูที่ไปรวมทําบุญ เมื่อมีอาการไข ไอ จาม เจ็บคอ ทําบุญและรวมเวียนเทียน
ออนไลนได ผูเขารวมการปฏิบัติธรรมตองลงทะเบียน ตองผานการฉีดวัคซีนปองกัน  โควิด-19 
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อยางนอยทานละสองเข็มและจํากัดจํานวนผูเขารวมเพื่อลดการแออัด สถานที่ปฏิบัติธรรมควร
เปนพื้นที่โลง มีอากาศถายเทไดสะดวก สําหรับอาหารที่เตรียมไวตักบาตรควรเปนอาหารที่ปรุง
สุ ก ใหม  สะอาด และจั ด ไว เ ป นชุด เพื่ อความสะดวก  รวด เ ร็ วและล ดการสั มผั ส  
ตองสวมแมสตลอดเวลา และเวนระยะหาง   
 
คําสําคัญ :  การปฏิบัติศาสนกจิของพระสงฆ, ชีวิตวิถีใหม 
 
 
Abstract 

The thesis entitled “Study the Practice of Buddhist Monks in the New 
Normal : A Case Study Tha Muen Ram Temple, Wang Thong District, Phitsanulok 
Province” This was a qualitative research consisted of the following objectives: 
1) to study the impact of the new lifestyle on Thai society 2) to study the way 
of life of monks in the New Normal 3) to analyze the religious practices of 
monks in the New Normal of Tha Muen Ram Temple, Wang Thong District, 
Phitsanulok Province. 

From the study, it was found as follows: 1. The impact of a new way of 
life on the way of life of people in Thai society is a new lifestyle that is different 
from the past, A new way of living is being adapted to be safe from infection, as 
well as routine behavior have to adapt to change to a new way of life to deal 
with the current situation. 2. The way of life of monks in the New Normal, under 
the situation of COVID-19, monks at Tha Muen Ram Temple therefore came out 
to encourage by adopting the three items of meritorious action to apply in the 
religious practice of monks, in order to overcome the crisis, teach to sacrifice, 
share material gifts to provide assistance to each other and through objects All 
of them are the bases for working for the society as a whole. 3. The religious 
practices of monks in the New Normal of Tha Muen Ram Temple, Wang Thong 
District, Phitsanulok Province. For the safety of monks, novices, laymen, and 
laymen who go to make merit. When you have a fever, cough, sneeze, sore 
throat, you can make merit and join the candlelight procession online. 
Participants in the meditation practice must register, must pass at least two 
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COVID-19 vaccinations per person and limit the number of participants to 
reduce congestion. The place of meditation should be an open space have 
good ventilation. For food prepared for food offerings, food should be freshly 
cooked, clean, and set up as a set for convenience fast and less touch, must 
wear a mask at all times and distance. 

 
Keyword : the Practice of Buddhist Monks, the New Normal 
 
 
บทนํา 

แมวาการเริ่มตนป พ.ศ. 2563 จะมาพรอมกับการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธใหม 
โควิด-19 (Virus COVID-19) ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงจนแพรกระจายไปในประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลก ผูคนเจ็บปวยและลมตายจํานวนมาก จนกลายเปนความสูญเสียอยางใหญหลวง
อีกครั้ งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษยจําเปนตองปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวิตรอดดวยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ เรียกไดวา “วิถีชีวิตที่ถูกบังคับให
เปลี่ยนไปมีทั้งในระดับบุคคล ที่เราตองใสหนากาก ลางมือบอย ๆ รักษาความสะอาด การใช
พื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมเมื่อออกนอกบานไปไหนมาไหนก็ตองระวังมากขึ้น ตองมีการเวน
ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เมืองบางแหงมีการปดชั่วคราวเพื่อยับยั้งการแพร
ระบาดของเชื้อ พ.ร.บ.ฉุกเฉินถูกบังคับใช เทคโนโลยีตาง ๆ ก็เขามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น 
ธุรกิจในชองทางออนไลนก็ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง การเรียนก็ตองเรียนผานทางออนไลน 
การทํางานที่ที่ตองปรับมาทําที่บานแทนการไปที่ทํางาน ‘โควิด-19’ จึงกลายเปนฝนรายเรียก
น้ําตาแกชาวโลกทุกหยอมหญา กระนั้น ‘มนุษย’ ก็นับเปนสิ่งมีชีวิตที่สุดสตรอง มีการปรับตัวให
เขากับสถานการณเพื่อ ‘ความอยูรอด’ หรือที่เรียกกันจนติดปากวา ‘นิว นอรมอล’ (New 
Normal) หรือ วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม”1 อยางไรก็ตามในระยะเวลาปกวา ที่โควิดอุบัติไดสงผล
กระทบตอชีวิตประจําวันของคนไทยเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ในทุกเพศ และทุกวัย อาทิ  
การกินตองปรุงสุก กินรอน ชอนเรา เพื่อเลี่ยงการแพรระบาด โรงเรียน รานคา หรือสถานที่
สาธารณะตาง ๆ ตองควบคุมและจํากัดจํานวนคนไมใหแออัด, รานอาหารมีการวางฉากกระจก
ใสกั้น ติดสติ๊กเกอรเวนระยะหาง และจําหนายแบบซื้อกลับเทานั้น ครูและนักเรียน สื่อสารการ

                                                             
1 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท. “New Normalชีวิตวิถีใหม หลังโควิด-19”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

https://workpointtoday.com/new-normal-covid-19-2-2/. [20 เมษายน 2564].  
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เรียนการสอนผานชองทางออนไลน ธุรกิจดิลิเวอรี และชอปปงออนไลนเปนที่นิยมมากขึ้น และ
หนากากผา สายคลองแมสก กลายเปนหนึ่งในแฟชั่นการแตงกาย เปนตนจึงปฏิเสธไมไดวา 
“ชีวิตวิถีใหม” ไดกลายเปนสิ่งที่หลายฝายใหความสําคัญการปฏิบัติอยางนิวนอรมอล จึงไมเพียง
ปองกันโควิดเทานั้น ยังเปนการรับมือกับโรคติดตอที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต2 

จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหผูคนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก 
มีการปดเมือง ปดประเทศ เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่
ทองเที่ยวแทบรางผูคน หลายธุรกิจไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม จนตองลดพนักงาน 
เลิกจาง หรือปดตัวเองลง ผูคนไมจําเปนก็ไมออกนอกบาน ไมกลาอยูในที่คนพลุกพลาน และ
คอยติดตามขาวสารเพื่ออัพเดทการแพรระบาดของไวรัสตัวนี้  ซึ่งขอมูลที่ไดรับนั้นก็มีทั้งจริง
และปลอมปะปนกัน หรือบางขอมูลที่เราเคยยึดถือเปนแนวทางในการปองกันการติดเชื้อ ก็อาจ
ตองปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณขึ้น เชนการใชชอนกลางตักอาหารก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ
จากการสัมผัสชอนรวมกันได ตองเปลี่ยนมากินรอน ชอนใครชอนมัน และหมั่นลางมือใหสะอาด
อยูเสมอ แตหากมองในแงดี การระบาดในวงกวางของโควิด-19 ก็ทําใหผูคนทั่วโลกไดเห็นถึง
ความสําคัญของการดูแลตัวเองใหหางไกลจากโรคภัยตาง ๆ มากขึ้น รวมถึงในภาครัฐ และภาค
ธุรกิจ ก็ตระหนักถึงการตองปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อลด
ความเสี่ยงในการการแพรกระจายของเชื้อโรคตาง ๆ ในอนาคตมากขึ้นดวย  

นอกจากนี้ การแพรระบาดของไวรัสโควิค-19 ยังไดกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระสงฆดวยเชนเดียวกัน พระสงฆจะตองมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ในชีวิตวิถีใหมใหปลอดภัยจากโควิด และเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติศาสนกิจ
ในยุค New Normal ทั้งนี้ การปรับตัวของพระสงฆในการปฏิบัติศาสนกิจดังกลาว จะมุงเนนให
ครอบคลุมสังฆกิจและสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติทุกประการ และเพื่อเผยแพรสื่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจวิถีใหมปลอดภัยจากโควิด ใหเกิดการกระตุนสงเสริมใหพระสงฆและพุทธศาสนิกชน
เกิดการปรับตัวในการใชชีวิตยุค New Normal ดังนั้น ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด (COVID 19) จึงตองเรียนรู ปรับตัว และรับมือตามวิถีใหมแบบ New Normal และ
หลักในการปฏิบัติใหถูกตองตามพระธรรมวินัย และถูกตองตามหลักสุขอนามัยใหพระสงฆและ
พุทธศาสนิกชนในยุค New Normal ปลอดภัยจากโควิด3 ชีวิตวิถีใหม วิถีที่ เราไดสราง
สุขอนามัยทั้งสวนตัวและสวนรวม วิถีที่เราไดเรียนรูวาการมีภูมิคุมกันรางกายและจิตใจเปนสิ่งที่

                                                             
2 หนังสือพิมพมติชนรายวัน. ‘ชีวิตวิถีใหม’ คนไทย เมื่อตองอยูกับโควิดแบบมาราธอน , 

[ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_2515461 [20 เมษายน 2564]. 
3 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, และคณะ, “คูมือ "การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆและ

พุทธศาสนิกชนในยุค New Normal", (นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพิมพ, 2563), หนาคํานํา. 
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จําเปน วิถีที่เราไดพบวาระบบการจัดการเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม มีสวนอยางมากตอการ
ปรับตัวของคนในสังคมการเรียนรูและปรับตัวตลอดชวงเวลาที่ผานมา ไดพิสูจนใหเราเห็นวา 
หากเราทุกคนรวมมือกัน เราจะผานทุกวิกฤตปญหาไปได และวิถีชีวิตแบบใหมที่เราไดรวมกัน
สรางสุขอนามัยที่ดีและสรางภูมิคุมกันรางกายจิตใจ ชวยใหเราอยูรวมกันอยางปลอดภัยจากโรค
ราย ชวยใหเรามีชีวิตที่มีความสุขรวมกัน การมีชีวิตวิถีใหม จึงเปนเสมือนการเริ่มตนใหมของเรา
ทุกคน4  

การเริ่มปรับตัวใชชีวิตในบริบทรูปแบบใหมใหเปนนิสัย เพื่อใหมีชีวิตที่มีความสุข
รวมกัน รูปแบบชีวิตวิถีใหมนี้ ประกอบดวย วิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ
การใชชีวิตแบบใหมเกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหมนุษยตองปรับตัวเพื่อรับมือกับ
สถานการณปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระสงฆในชีวิตวิถีใหม เพื่อศึกษาผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
ในสังคมไทย เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม และเพื่อสรางความเขาใจใน
การปฏิบัติศาสนกิจในยุค New Normal เพื่อใหรูทันสภาพและปญหาของการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระสงฆในยุคชีวิตวิถีใหม และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เพื่อใหชีวิตดําเนินตอไป
ไดอยางปกติที่สุด เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม หรือ New Normal รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน
การดําเนินชีวิตในชีวิตวิถีใหม ไดอยางปกติสุข   

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
สังคมไทย 

2. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม 
3. เพื่อวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของวัดทาหมื่น

ราม ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
                                                             

4 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). ชีวิตวิถีใหม ชีวิตดีเริ่มที่ เรา. 
[ออนไลน]. แหลงที่มา : www.thaihearth.or.th/ชีวิตดีเริ่มที่เรา [14 กันยายน 2564]. 
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 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม : กรณีศึกษาวัดทา
หมื่นราม ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research)  โดยผูวิจัยกําหนดวิธีการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ โดย
ศึกษาผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย และศึกษา
การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระสงฆ เนนการศึกษาสภาพตามความเปนจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆวดั
ทาหมื่นราม ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งดาน
เอกสารและขอมูลภาคสนาม โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนผูมีความรู 
และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญเปนผูที่มี
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ เปนพระสงฆที่ชาวบานนับถือและศรัทธา  
เปนผูนําที่ปกครองชุมชนทาหมื่นราม ที่มีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชน และเปนประชาชน
ที่อาศัยอยูในชุมชนทาหมื่นราม ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งผูวิจัย
ไดลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลกดวย  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย 
New Normal คือ ความปกติใหม ฐานวิถีชีวิตใหม คือรูปแบบการดําเนินชีวิตอยาง

ใหมที่แตกตางจากอดีต ตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมที่ไมคุนเคย 
รูปแบบวิถีชีวิตใหมนี้ ประกอบดวยวิธีคิด วิธีเรียนรู วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช
ชีวิตแบบใหมเกิดข้ึนหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงและรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง 
ทําใหมนุษยตองปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน การดําเนินชีวิตวิถีใหมที่มี
ตอของประชาชนในสังคมไทย ไดมีการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจาก
การติดเชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นําไปสู
การสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ 
ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร เกิดการเบี่ยงเบนออกจากความคุนเคยอันเปนปกติ
มาแตเดิมในหลายมิติ ทั้งในดานอาหาร การแตงกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเลาเรียน 
การสื่อสาร การทําธุรกิจ ฯลฯ เห็นไดชัดเจนที่สุดในดานของการสาธารณสุขของเมืองไทยมีการ
ประกาศมาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนตองใหความสําคัญ
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไดแก 1) สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยเสมอ 2) ตอง
เวนระยะหาง 2 เมตร 3) ลางมือบอย ๆ พกเจลแอลกอฮอล 4) หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 5) 
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หลีกเลี่ยงกลุมเสี่ยงหรือผูที่มีอาการปวย 6) ใชโซเชียลมีเดียติดตอสื่อสารแทนการพบปะพูดคุย 
7) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกันมากขึ้น ผูคนยุคโควิด-19 จําเปนตอง
อยูบานมากขึ้น เกิดเทรนดการทํางานรูปแบบใหมคือ Work from Home สวนนักเรียนก็ตอง
ปรับตัวสูการเรียนที่บานผานการเรียนออนไลนการจับจายซื้อของตาง ๆ ก็ตองซื้อออนไลนกัน
มากขึ้น  

2. การดําเนินชีวิตของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม 

ดวยสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเปนที่พึ่งทางใจจะเห็นไดจากวิถีชีวิตของคนไทยเปนวิถี
ของชาวพุทธซึ่งถือปฏิบัติกันมาชานาน พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทและมีความกลมกลืนในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยในสถานการณเชนนี้ ทําใหพระสงฆมีแนวคิด วิธีการ หลักการดําเนินชีวิต 
พระสงฆจึงออกมาใหกําลังใจเพื่อฝาวิกฤต สอนใหเสียสละแบงปนวัตถุทาน เพื่อใหการ
ชวยเหลือซึ่งกันและผานวัตถุสิ่งของ ลวนเปนฐานในการทํางานเพื่อสังคมสวนรวม 1) ทาน การ
ใหทาน เปนการใหวัตถุสิ่งของ ความรู สติ ปญญา ดวยการสงเคราะหหรือชวยเหลือผูอื่นดวย
การใหสิ่งของที่ตนมีใหแกผูที่ตองการผูขาดแคลนหรือผูเดือดรอน คือผูใหก็เปนสุขอิ่มเอิบใจ 
ผูรับก็ก็สามารถบรรเทาทุกขความเดือดรอน รวมทั้งการใหความรู การแนะนําที่ถูกตอง ชัดเจน
และเปนจริงดวย เชน การแบงปน ตูปนสุข 2) ศีล คือการการประพฤติชอบดวยกาย วาจา  
การใชวาจาดวยถอยคําที่สุภาพ และถอยคําที่มีประโยชน ใหรวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของภาครัฐอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผูอื่น ประพฤติตนใหเปนประโยชน
แกทั้งตนเอง และผูอื่น รูจักการเสียสละไมเห็นแกตัว ตองมีการรับผิดชอบตอสังคม 3) ภาวนา 
คือ พัฒนาจิตใจดวยสติปญญาใชเหตุผลอยางรอบดาน ดูแลสุขภาพ และปองกันตนเอง เปนการ
พัฒนาจิตใจของเราดวยปญญา สะสมแลวนํามาใช เปนการอบรมใจใหฉลาดเที่ยงตรงตอเหตุผล
อรรถธรรม รูจักวิธีปฏิบัติตอตนเองและสิ่งทั้งหลาย ใหอยูในเหตุผลอันเปนทางแหงความสงบสขุ 
ไมเสี่ยงและไมเกิดความเสียหายแกตนและผูเกี่ยวของ 

3. แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของวัดทาหมื่นราม 
ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของวัดทาหมื่นราม เพื่อความ
ปลอดภัยของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผูที่ไปรวมทําบุญเพื่อเปนการรวมรักษาสืบ
ทอดประเพณีที่ดีงามนั้น เมื่อมีอาการไข ไอ จาม เจ็บคอ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงควรงดเวนการ
เขารวมกิจกรรม และตองใหความรวมมือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัด 
โดยมีคัดกรองดวยการตรวจวัดอุณหภูมิของผูที่จะมารวมทําบุญ ทุกคนตองสวมแมส ลางมือดวย
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เจลหรือแอลกอฮอล เวนระยหาง และลดการแออัด นอกจากนี้เราสามารถทําบุญดวยการโอน
เงินรวมทําบุญได หรืออยางวันมาฆบูชา หรือวันวิสาขบูชา เราก็สามารถรวมเวียนเทียนออนไลน
ไดโดยที่เราไมตองไปวัด ในการจัดการปฏิบัติธรรม ผูที่เขารวมจะตองผานการฉีดวัคซีนปองกัน
โควิด-19 อยางนอยทานละสองเข็ม และเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จะตองมี
การจํากัดจํานวนผูเขารวมในการปฏิบัติธรรมเพื่อลดการแออัด ผูเขารวมจะตองลงทะเบียน 
สถานที่ปฏิบัติธรรมควรเปนพื้นที่โลง มีอากาศถายเทไดสะดวก ในขณะที่พระภิกษุสามเณรออก
บิณฑบาต ควรเวนระยะหางและตองสวมแมสตลอดเวลา สําหรับอาหารที่ใสบาตรใหพระภิกษุ
สามเณรควรเปนอาหารที่ปรุงสุกใหม สะอาด และจัดไวเปนชุดเพื่อความสะดวก รวดเร็วและลด
การสัมผัสในการตักบาตร สําหรับผูที่รอตักบาตรในขณะที่พระออกบิณฑบาตควรตรวจดูตัวเอง
วามีไข หรือไอ จาม ถามีอาการเหลานี้ควรหลีกเลี่ยงในการตักบาตร และขณะที่กําลังตักบาตร 
ควรเวนระยะหางประมาณ 1-2 เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายเชื้อโรคโควิด-19 ในขณะรอตัก
บาตร ไมควรอยูรวมกลุมกันใหเวนชวงใหหางกันและเมื่อตักบาตรเสร็จควรลางมือทําความ
สะอาดรางกาย และเมื่อพระภิกษุสามเณรไดออกบิณฑบาตเสร็จเรียบรอยแลวตองทําความ
สะอาดรางกาย ลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการฉันภัตตาหารรวมภาชนะกับ
พระสงฆรูปอื่น ควรจัดภัตตาหารแยกสํารับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาคนควาการวิจัยเรื่อง“ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถี
ใหม : กรณีศึกษา วัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” มีประเด็นการอภิปรายผล 
ดังนี้ 

1. ผลกระทบของชีวิตวิถีใหมที่มีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย  

การดําเนินชีวิตวิถีใหมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่มีตอของ
ประชาชนในสังคมไทย ไดมีการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการติด
เชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นําไปสูการ
สรรคสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน วิธีการจัดการ 
ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร เกิดการเบี่ยงเบนออกจากความคุนเคยอันเปนปกติ
มาแตเดิมในหลายมิติ ทั้งในดานอาหาร การแตงกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเลาเรียน 
การสื่อสาร การทําธุรกิจ ฯลฯ 1. การดําเนินชีวิตวิถีใหมดานสาธารณสุขไทยที่ทุกคนตองให
ความสําคัญและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไดแก 1) สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย
เสมอ 2) ตองเวนระยะหาง 2 เมตร 3) ลางมือบอย ๆ พกเจลแอลกอฮอล 4) หลีกเลี่ยงสถานที่
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แออัด 5) หลีกเลี่ยงกลุมเสี่ยงหรือผูที่มีอาการปวย 6) ใชโซเชียลมีเดียติดตอสื่อสารแทนการ
พบปะพูดคุย และ 7) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมกันมากขึ้น ผูคนยุคโค
วิด-19 จําเปนตองอยูบานมากขึ้น เกิดเทรนดการทํางานรูปแบบใหมคือ Work from Home 
สวนนักเรียนก็ตองปรับตัวสูการเรียนที่บานผานการ “เรียนออนไลน” การจับจายซื้อของตาง ๆ 
ก็ตองซื้อออนไลนกันมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บดินทร ชาตะเวที5 มีการศึกษา
พฤติกรรมกับความปกติใหม หรือ New Normal เปนรูปแบบการดําเนินชีวิตอยางใหมที่
แตกตางจากอดีต กําลังจะกลายเปนวิวัฒนาการใหมของสังคมมนุษย และระบบสังคมใหมของ
โลก ทั้งนี้จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมหรือโควิด-19 เกิดผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชากรทั่วโลก ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต 
เพื่อสรางความปลอดภัยและลดการแพรกระจายของเชื้อโรค ซึ่งในชวงที่ผานมาจะเห็นไดวาทุก
คนตองมีการปรับตัวเปนอยางมากในการดูแลตนเองรูปแบบชีวิตวิถีใหม คือ การเปลี่ยนแปลง
ทางดานพฤติกรรมและการใชชีวิต  

2. การดําเนินชีวิตของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม  

การดําเนินชีวิตของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม การดําเนินชีวิตภายใตสถานการณ โควิด-19 
พระสงฆจึงออกมาใหกําลังใจเพื่อฝาวิกฤต สอนใหเสียสละแบงปนวัตถุทาน เชน ตูปนสุข ให
รวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําของภาครัฐอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและ
ผูอื่น เชน ไมฝาฝนออกจากบาน ไมหนีการกักกันตัวตามมาตรการการปองกันของรัฐบาล  
มีความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาจิตใจดวยสติปญญาใชเหตุผลอยางรอบดาน ดูแลสุขภาพ 
และปองกันตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพระมหาจํานงค สิริวณฺโณ (ผมไผ) ที่กลาวไว
ในบทความ “แนวทางการจัดการบทบาทพระสงฆในการปรับตัวกับสถานการณโควิด-19”6 
ดังนี้ ในสภาวะปจจุบันการดําเนินชีวิตของพระสงฆไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก
เนื่องจากเกิดปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พระสงฆตองปองกันตัวเองพยายามที่
จะดูแลสวมหนากากอนามัย เวนระยะหางใหมากขึ้นกับญาติโยม ตองระมัดระวังมากขึ้น กลับ
จากบิณฑบาต ก็ตองดูแลความสะอาด กอนเขาวัด อีกวิธีหนึ่งคือ ใหญาติโยมเขามาที่วัด ใชการ
คัดกรองเพื่อความปลอดภัยและปองกันใหพระไมเปนกลุมเสี่ยงดวย และในเวลานี้พระบางรปูยงั

                                                             
5 บดินทร ชาตะเวที. พฤติกรรม กับ ชีวิตวิถีใหม : New Normal, [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

http://www.ttmed.psu.ac.th/blog.php?p=258 [20 กันยายน 2564] 
6 พระมหาจํานงค สิริวณฺโณ (ผมไผ), “แนวทางการจัดการบทบาทพระสงฆในการปรับตัวกับ

สถานการณโควิด-19”, Journal of Modern Learning Development, ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
กุมภาพันธ 2564) : 395-396. 
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ใชการกักตัวเองเปนการฝกธรรมะไปในตัว ญาติโยมสามารถไปทําบุญไดแตอาจจะตองเปลี่ยน
วิถี มี ควรจะใชสื่อออนไลนหรือใชโทรศัพทในการปรึกษา และเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งที่จะ
ชวยบรรเทาทุกขใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน เชน ชวยบริจาคอาหาร น้ําดื่ม หนากาก
อนามัย เปนตน เพื่อใหสังคมอยูอยางรมเย็นเปนสุข มีความเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน 

3. แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของวัดทาหมื่นราม 
ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของวัดทาหมื่นราม ตําบลทาหมื่นราม 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คือ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม การทําบุญ
ตักบาตรในขณะพระสงฆบิณฑบาต แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมของ
วัดทาหมื่นราม ตําบลทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนั้น สอดคลองกับกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ไดอธิบายไวใน “คูมือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทาง
ประเพณีในสถานการณปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”7 มี
รายละเอียดดังนี้ ประเทศไทยมีเอกลักษณโดดเดนในดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณีใน
เทศกาลตาง ๆ จะมีประชาชนเขารวมจํานวนมาก แตจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําใหมีผลกระทบตอกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีตาง ๆ องคกร วัด ศาสนสถาน หรือหนวยงานตาง ๆ ไมสามารถจัดพิธีหรือกิจกรรม
ทางศาสนาหรือกิจกรรมทางประเพณีไดอยางเชนปกติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดให
ความสําคัญพรอมทั้งสงเสริมงานดานศาสนาและประเพณีใหสามารถดําเนินไปไดในสถานการณ
ที่ไมปกติ จึงไดจัดทําคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการจัดพิธีการทางศาสนา การจัดกิจกรรมทาง
ประเพณีเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับศาสนิกชนในการปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมอยางถูกตอง
ตามหลักศาสนา และเหมาะสมตามประเพณีดั้งเดิมได โดยใชฐานชีวิตใหม (New Normal) 
สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไดอยางปลอดภยั 

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพระภิกษสงฆ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จึงไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1) หากผูเขารวมมีอาการเจ็บปวย เปนไข ไอ จาม มีน้ํามูก เหนื่อยหอบให
งดเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา 2) จัดใหมีจุดคัดกรองอุณหภูมิบริเวณทางเขาตามความ
เหมาะสม พรอมจัดเตรียมอุปกรณทําความสะอาดมือ เชน แอลกอฮอลเจลไวบริเวณทางเขา  
3) ทําความสะอาดสถานที่จัดพิธี อุปกรณของใช เปดประตูหนาตางเพื่อระบายอากาศ  
                                                             

7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คูมือการจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณี
ในสถานการณปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, (กรุงเทพมหานคร : บริษัททีเอส 
อินเตอรพริ้นทจํากัด, 2563), หนา 1-8. 
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4) คําแนะนําสําหรับพระภิกษุสงฆ สามเณรเมื่อออกบิณฑบาต เมื่อมีอาการไข ไอ หรือมาจาก
พื้นที่ เสี่ยงควรงดออกบิณฑบาต สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกบิณฑบาต เวน
ระยะหางกับพระรูปอื่น หลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นที่แออัด ควรฉันภัตตาหารสุกใหม สะอาด  
ไมฉันภัตตาหารรวมภาชนะกับพระสงฆรูปอื่น และดื่มน้ําสะอาดอยางเพียงพอ ลางมือใหสะอาด
หลังกลับจากบิณฑบาต หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา จมูก ปาก 5) คําแนะนําสําหรับ
ประชาชนในการทําบุญตักบาตร ถามีอาการไข ไอ ควรงดการทําบุญตักบาตร หลีกเลี่ยงการเขา
ไปในพื้นที่แออัด ดูแลทําความสะอาดของรางกายสม่ําเสมอ ลางมือบอย ๆ สําหรับอาหารที่
เตรียมตักบาตรควรปรุงสุกใหม สะอาด จัดเปนชุดพรอมฉันภัตตาหาร ขณะรอทําบุญตักบาตร
ควรเวนระยะหางระหวางบุคคล 

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม : 
กรณีศึกษา วัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควร
กําหนดเปนนโยบาย เพื่อใหผูเกี่ยวของนําไปใช คือ 

 1) การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม ควรประชาสัมพันธ สงเสริม 
และใหความรวมมือรวมใจกันสนับสนุนเพื่อเปนตัวอยางใหกบัประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ 

2. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1) การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม คือการเสริมสรางการอยูรวมกัน 
ที่ตองมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเผชิญวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ดวยการลดความเห็น
แกตัว รูจักหนาที่และปฏิบัติงานในหนาที่อยางถูกตองเหมาะสม 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศกึษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม : 
กรณีศึกษา วัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไป
ศึกษาวิจัยตอไปเปนประเด็น ดังนี ้

 1) ควรมีการศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในชีวิตวิถีใหม โดยเนนการ
ปฏิบัติศาสนกจิของพระสงฆ ใหเหมาะสมสอดคลองกบัยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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 2) ควรมีการศึกษารปูแบบการปฏิบัติศาสนกจิของพระสงฆในชีวิตวิถีใหมโดย
พิธีกรรมนั้นควรลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อการถอดบทเรียนทุนวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนตําบลพระหลวง โดยการใชทุนทางวัฒนธรรม 2) เพื่อถายทอดองคความรูและจัด
กระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตําบลพระหลวงโดยการใชทุนทาง
วัฒนธรรม กลุมตัวอยางเปนแกนนําชุมชน ภูมิปญญา ผูสูงอายุ แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ชุมชนตําบลพระหลวง จํานวน 60 คน วิธีการศึกษาขอมูลใชหลายวิธีรวมกันไดแก 
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การสนทนากลุม และการสังเกต
บันทึกภาคสนาม นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยการจัดหมวดหมู ผลการวิจัยพบวา ชุมชนตําบล
พระหลวงมีทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สําคัญ มีการสรางการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน มีจุด
ศูนยของชุมชนที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนไว คือ วัดพระหลวง ซึ่งไดรวบรวมเรื่องราว
ประวัติศาสตรของชุมชน การจัดการความรูและใชความรูที่มีอยูในตัวบุคคลของคนในออกมาใช
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการสรางกระบวนการเรียนรูดวยแกนนําชุมชนที่เปนขาราชการ
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บํานาญที่มีจิตอาสารวมกับภูมิปญญา และแกนนําอาสาสมัครสาธราณสุข (อสม.) เพื่อใหเกิด
แนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ซึ่งปจจัยสูความสําเร็จของการจัดกิจกรรมภายในชุมชนคือ
ความสามัคคีกอใหเกิดการทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จ มีการทํางานที่ใชทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมภายในชุมชน จากการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดรวบรวมและพัฒนาชุดองคความรู
เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปนหลักการ 3 อ. คือ 1) อารมณดี จากการมีสิ่งยึด
มั่นทางจิตใจ การเคารพผูมีอาวุโส บรรพบุรุษ จัดทําเปนชุดองคความรู เรื่องพิธีสืบชะตาและ
ความเชื่อของคนพระหลวง  2) อาหาร จากคนพบวาในชุมชนมีสุขภาพดีและอายุยืน จัดทําเปน
ชุดองคความรู เรื่องสํารับอาหารบานพระหลวง 3) ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ชุดองค
ความรู เรื่องราวประวัติศาสตรและของดีชุมชนโดยสื่อสารดวยบทเพลงและทาฟอน “เลาขาน
ตํานานพระหลวง”  
 
คําสําคัญ : การถอดบทเรียน, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ทุนทางวัฒนธรรม 
 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to analyze the lesson learned on 
developing the quality of life by using the cultural capital of Phra Luang 
Subdistrict,   2)to transfer the knowledge and organize the learning processes 
that led to changes in the community by using cultural capital. The samples 
were 60 leaders in the community for example the local wisdoms, the elders, 
the village health volunteers. There were many methods that were used for 
studying the data: studying information from various documents, unstructured 
interviewing, focus group discussion, and observing the field notes. The data has 
been analyzed by classification. The results of the research showed that Phra 
Luang Subdistrict had the important social and cultural capital. The 
collaborative learning among people in the community was created by the 
pensioners, the local wisdoms, and village health volunteers who were the 
community leaders to be the concrete guidelines. The key success factor for 
holding activities in the community was the unity. From this research, the 
research team has gathered and developed a set of knowledge about the good 
quality of life of the community as the 3 principles; 1) Good mood: the villagers 
had things that hold their mind and respected the elders. This got a set of 
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knowledge called “The destiny and belief of Praluang people”, 2) Food: it was 
found that people in the community were healthy and long life because of 
eating local food, so this got a set of knowledge called “Ban Phraluang Recipe”, 
3) Exercise for good health: this set of knowledge has compiled the history and 
the good things of the community through the song and the local dance called 
"The legend of Praluang". 
 
Keywords : Lesson Learned, Quality of Life Development, Cultural Capital 
 
 
บทนํา 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ผานมา มีความเจริญกาวหนาตามลา
ดับ สามารถ ทําใหประเทศมีศักยภาพการแขงกัน ในนานาประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค ทวีป โดย
ไดนําแนวคิดการพัฒนาแบบ ทุนนิยมมาปรับใช มีเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนไปสูความทันสมัย
ในทุกดาน ทั้งดานสินคา การบริการ การสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนทุกระดับที่เนนความเจริญ ดานวัตถุ เนนความสะดวกรวดเร็ว หากสังคม
ปราศจากภูมิคุมกันที่ดีก็กอใหเกิดความเหลี่อมลา มีชองวางระหวางฐานะมากยิ่งขึ้น สงผลให
เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและความสัมพันธที่ดี ซึ่งเปนรากฐานของความสุข ความ
มั่นคงและความเขมแข็งของชุมชน แตมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน ความเขมแข็งของชุมชน ทาใหสังคมไทยเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน สามารถปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีเครือขายทางสังคมที่มีศักยภาพ ควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ สิ่ง
นั้นคือทุนทางวัฒนธรรม สําหรับสังคมไทย ทุนทางวัฒนธรรมถือเปนทุนสําคัญที่เสริมสรางวิถี
ชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของ
ประเทศมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริการและ
กระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การบรรเทาความรุนแรงและแกปญหาในยามที่เกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปนสถานการณที่ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจมี
ขอจํากัด การแกปญหาและฟนฟูใหคนไทยและสังคมไทยกลับมาดํารงสถานะเดิมได จําเปนตอง
อาศัยทุนทางวัฒนธรรมชวยสนับสนุน โดยเฉพาะการมีสวนรวม จากประชาชนในทองถิ่นที่จะ
เปนแรงผลักดันที่สําคัญ กอใหเกิดการรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ 
สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธในองคประกอบ
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หลัก ไดแก คน สถาบัน วิถีชีวิต และ องคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังในชุมชนตอการพัฒนา
ชุมชน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ในการคิด  
ติดสินใจและดําเนินการแกปญหา ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเองและสวนรวม 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคง
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุงเนนให คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ทุนทาง
สังคมซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ไดรับความสนใจและยอมรับมากขึ้นในปจจุบันวามีสวนสัมพันธกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข การพัฒนาและใชทุนทางสังคมจึงนาจะเปนทางออกใหกับการแกไขปญหาของ
สังคมไทย หากมีการจัดการทุนทางสังคมและนํามาใชใหเกิดประโยชน ก็จะชวยใหคุณภาพชีวิต
ของประชาชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน1 ชุมชนตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ประวัติ
ความเปนมาชุมชนตําบลพระหลวงในปจจุบัน เปนชาวไทยทางภาคเหนือที่เรียกวา ชาวไทย
เชียงแสน ไดอพยพมาอยูและตามกันมาตั้งถิ่นฐานอยูในบานพระหลวงจนถึงปจจุบัน บานพระ
หลวงเปนชุมชนที่มีความเปนมาเกาแก มีหลักฐานทางประวัติศาสตรจํานวนมาก ทั้งคัมภีรใบ
ลาน พับสา และสมุดไทยกวา 5,000 ผูก ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมจารีตที่ยังคงสืบตอมา  
และสําเนียงภาษาพูดที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ประวัติของบานพระหลวงเริ่มตนนั้นเปน
ตํานานเสียมาก เชนเดียวกับตํานานทองถิ่นที่พบไดทั่วไปในภูมิภาคนี้ โดยเดิมพื้นที่บริเวณนั้น
เปนปาใหญดงหลวง มีงูยักษตัวหนึ่งคอยจับสัตวและคนกินเปนอาหาร ตอมาไดมีพอคาชาวฮอ 
(คือจีนในแถบมณฑลหยุนหนาน) ไดเดินทางผานมาและฆางูตายโดยการหั่นเปนทอน ๆ แลวไป
คาขายตอไป เมื่อพอคาเหลานั้นคาขายสินคาเสร็จกลับมา พบวาซากงูกลายเปนทอนเงินทอน
ทอง พอคาหอเลยแบงทอนเงินทอนทองดังกลาวออกเปน 3 สวน เก็บไวเองสวนหนึ่ง เอาไป
ถวายใหเจาฟาของตนสวนหนึ่ง และสวนสุดทายฝงไวที่รูงู การที่มีตํานานเรื่องพอคาฮอเดินทาง
มาในแถบนี้ จึงสันนิษฐานวาบริเวณปาใหญดงหลวงนี้นาจะเปนทางสัญจรคาขายมาตั้งแต
โบราณตอมาไดมีชนกลุมหนึ่ง (ไมทราบวาเปนชนชาติใด แตมีการสันนิษฐานวาเปนชาวมาน
หรือพมา) ไดมาบุกเบิกสรางชุมชนบริเวณปาดงหลวง รวมถึงสรางพระเจดียขึ้นบริเวณรูงูนั้น 
พระเจดียองคนั้นในปจจุบันเรียกกันวา ‘พระธาตุเนิ่ง’ เปนเจดียศิลปะลานนาทรงปราสาท  
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 เหตุที่เรียกวา ‘เนิ้ง’ ซึ่งแปลวาเอียง เพราะพระเจดียมีลักษณะเอียง 
แตก็โดยไมทราบสาเหตุชุมชนนี้ไดรางไปจนกลายเปนปาอีกครั้งจน พ.ศ.2330 สมัยรัชกาลที่ 1 
กลุมชาวไทลื้อจากเชียงแสนไดอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานที่ปาดงหลวง พระภิกษุสามเณรและ

                                                             

 1 พระปลัดประพจน อยูสําราญ และ รัชฏาพร เกตานนท แนวแหงธรรม, การพัฒนารูปแบบการ
จัดการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน, วารสารปญญาภิวัฒน, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 (2561) : 
187-199. 
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ชาวบานจาก 3 วัด 3 หมูบาน ไดรวมมือกันสรางหมูบานและปฏิสังขรณบริเวณวัดที่รางไปขึ้น
ใหม และไดต้ังชื่อวัดวา ‘วัดพระหลวง’ และตั้งชื่อหมูบานวา ‘บานพระหลวง’ ซึ่งคงอยูมาถึง
ปจจุบัน ผลิตภัณฑในชุมชน คือ กระติบใสขาว จักสานไมไผ (กระติ๊บขาว) เฟอรนิเจอรไมสัก 
หมูเสนสามรส เฟอรนิเจอรหวาย และเสื้อผาหมอหอม2 ประชากรสวนใหญของชุมชนตําบลพระ
หลวงเปนผูสูงอายุเปนผูที่มีความหวงแหนในวิถีชุมชนของชุมชน และมีแนวคิดที่อยากจะสืบ
สานอนุรักษวิถีชีวิตของบรรพบุรุษใหกับลูกหลานสืบตอไป โดยเปนการใชทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตําบลพระหลวงที่มีการสั่ งสมในตัวผูสู งอายุ สอดคลองกับแนวคิดของ จรัญญา  
วงษพรหม3 การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต โดยมีผูสูงอายุเปนอีกสวนหนึ่งที่
สําคัญที่ดําเนินควบคูกับนโยบายและการดําเนินการในระดับชาติ เพราะหาก สังคม/ชุมชนมี
ฐานความคิดวา ผูสู งอายุ เปนพลังสําคัญในการรวมสรางสรรคประโยชนใหแกสั งคม  
จาก ประสบการณความรู ความชํานาญที่สั่งสมมาตลอดชวงชีวิตของผูสูงอายุแตละทานที่มี
ความหลากหลายอันไม สามารถหาไดจากกลุมอายุอื่น ๆ ทําอยางไรจะพัฒนาใหสังคมไทยใน
อนาคตเปน “สังคมสูงวัย”ที่ผูสูงอายุอยูอยาง มีความสุขได  
   การวิจัยครั้งนี้เปนการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบลพระหลวง 
โดยการใชทุนทางวัฒนธรรม เปนการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนตําบลพระหลวง ในการสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน โดยใชศักยภาพดานทุนสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชนอยางมีสวนรวมจาก
ชุมชน ในการหาโจทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น รวมทั้งเปนการสรางภูมิคุมกัน  
การแกปญหาที่อาจจะขึ้นกับชุมชน จากเปลี่ยนแปลงสถานการณของสังคมปจจุบัน และเขาไป
ของบุคคลภายนอก นักทองเที่ยว ที่จะเขาไปหาผลประโยชนจากชุมชนตําบลพระหลวง อีกทั้ง
พรอมที่สามารถนําไปถายทอดตอชุมชนอื่น ๆ ได 
  
วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อการถอดบทเรียนทุนวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบลพระ
หลวง โดยการใชทุนทางวัฒนธรรม  

                                                             

 2 วิภาวรรณ ถิ่นจันทร, การแปรเสียงวรรณยุกตของภาษาไทยถิ่นในจังหวัดแพร. (กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558), หนา 19-20. 
 3 จรัญญา  วงษพรหม และคณะ, “การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ”, 
วารสาร Veridian E-Journal, Slipakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ ปที่ 8 ฉบับที่ 3 (2558) : 41-54. 
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 2. เพื่อถายทอดองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตําบลพระหลวงโดยการใชทุนทางวัฒนธรรม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

          การวิจัยครั้งนี้ เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research: PAR) การวิจัยเชิง ปฏิบัติการลงมือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีวิธีการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

        1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประกอบดวย 
            กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากชุมชนตําบลพระหลวง กลุม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
             1.1 แกนนําชุมชน 25 คน  
             1.2 ผูสูงอายุ ภูมิปญญาทองถิ่น 10 คน  
             1.3 แกนนําอาสาสมัครสาธราณสุข (อสม.) จํานวน 25 คน 

 2. เครื่องมือในการวิจัย วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เกี่ยวขอมูลบริบทชุมชน เรื่องราวประวัติชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น 
การดําเนินชีวิตของชุมชน 2) การสนทนากลุม และการสังเกตบันทึกภาคสนาม เกี่ยวกับทุน
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตําบลพระหลวง และ 3) ชุดองคความรูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตําบลพระหลวง 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีกระบวนการและวิธีดําเนินงานวิจัยแบงเปน 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) ลงพื้นที่
ศึกษาชุมชนเปาหมายศึกษาบริบทเพื่อหา Base Line ขอมูลดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In – depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยใช
วิธีเทคนิคลูกโซ (Snowball) ประกอบกับการทําแผนที่เดินดิน ปฏิทินวัฒนธรรม ผังเครือญาติ  
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนานําขอมูลวิเคราะหหลังปฏิบัติ (After Action Review: AAR) นําเสนอ
ผลในลักษณะ เชิงพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 
สรุปขอและนํามาพัฒนาเปนชุดองคความรูจากทุนสังคมและวัฒนธรรมของชุมนตําบลพระหลวง
ที่สามารถนําไปพัฒนาเปนชุดองคความรูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับชุมชนตอไป และตรวจสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 3 นําไปถายทอดใหกับชุมชน นําชุดองคความรูเพื่อการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตชุมชนตําบลพระหลวงโดยการใชทุนทางวัฒนธรรม ไปจัดกิจกรรมถายทอดใหกับ
ประชาชนในชุมชนไดนําองคความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 4. การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลในแตละขั้นตอน จากการ
สัมภาษณ การสนทนากลุม และการสังเกตแบบมีสวนรวม นํามาจําแนกจัดหมวดหมูตาม
ประเด็นที่ศึกษา ตีความ ใหความหมาย จัดหมวดหมู อธิบายความและเรียบเรียงพัฒนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis) 5. สถิติที่ใชในการวิจัย คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใชทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร แบงเปน 2 ประเด็น ดังนี ้
    1. ผลการศึกษาการถอดบทเรียนทุนวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบล
พระหลวง โดยการใชทุนทางวัฒนธรรม พบวา สภาพชุมชนบานพระหลวงเปนชุมชนที่มีความ
เปนมาอยางยาวนาน มีหลักฐานทางประวัติศาสตรจํานวนมาก ทั้งคัมภีรใบลาน พับสาและสมุด
ไทยกวา 5,000 ผูก ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียม จารีตที่ยังสืบตอกันมาตามบันทึกตาง ๆ ไดกลาว
ไววา พ.ศ. 2530 สมัยรัชกาลที่ 1 กลุมชาวไทลื้อจากเชียงแสนไดอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานที่ปาดง
หลวง พระภิกษุ สามเถรและชาวบานไดรวมกันสรางหมูบานและปฏิสังขรณบริเวณวัดที่ราง
ขึ้นมาใหมและไดตั้งชื่อวัดวาวัดพระหลวง และตั้งชื่อหมูบานวาบานพระหลวง เปนชุมชนที่มี
ความเกาแก ซึ่งมีพระธาตุเนิ้งเปนสถานที่สําคัญของชุมชน มีวัฒนธรรมประเพณีแบบลานนา 
มีภาษาของชุมชนที่เปนเอกลักษณ มีความสัมพันธแบบเครือญาติ อาชีพในชุมชนพระหลวงที่
สําคัญและเปนเอกลักษณของชุมชนไดแก การทําเฟอรนิเจอร การทอผา การทําเครื่องจักสาน 
ซึ่งในปจจุบันประชากรสวนใหญเปนผูสูงอายุ โดยวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของพระ
หลวง ที่ขาดการถายทอดเรื่องราวไปยังลูกหลาน เนื่องจากลูกหลานไปทํางานตางถิ่น ซึ่งคงอยู
มาจนถึงปจจุบัน  เนื่องจากมีการติดตอระหวางผูคนตางวัฒนธรรมตางประเพณี การเคลื่อนยาย
ถายเทวัฒนธรรม ขามเผาพันธุจึงเกิดขึ้น ทั้งในดานภาษา ธรรมเนียมปฏิบัติ การแตงกาย 
การแสดงออก รวมทั้งอาหารการกินดวย การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่คอย ๆ 
เกิดขึ้นตามเวลาที่ดําเนินไป ดังนั้น จึงพบวา อาหารบานพระหลวง มีการผสมกลมกลืนของ
วัฒนธรรมอาหารไทลื้อและอาหารพื้นถิ่นเขาดวยกันจนไมสามารถแยกออกได (รูปที่ 1-2) 
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2. ผลการถายทอดองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตําบลพระหลวงโดยการใชทุนทางวัฒนธรรม พบวา จากการพัฒนาชุดองคความรูการ
รวบรวมชุดองคความรู สําหรับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบลพระ
หลวงโดยการใชทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีเปนหลักการ 3 อ. คือ 1) 
อารมณดี จากการมีสิ่งยึดมั่นทางจิตใจ การเคารพผูมีอาวุโส บรรพบุรุษ จัดทําเปนชุดองค
ความรู เรื่องพิธีสืบชะตาและความเชื่อของคนพระหลวง  2) อาหาร จากคนพบวาในชุมชนมี
สุขภาพดีและอายุยืน จัดทําเปนชุดองคความรู เรื่องสํารับอาหารบานพระหลวง 3) ออกกําลัง
กาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ชุดองคความรู เรื่องราวประวัติศาสตรและของดีชุมชนโดยสื่อสารดวย
บทเพลงและทาฟอน “เลาขานตํานานพระหลวง” (รูปที่ 3-4) 

 

รูปที่ 2 แผนทีท่างกายภาพของชุมชนตําบลพระหลวง 

รูปที่ 1 การศึกษาภาคสนามชุมชนดวยวิธีสัมภาษณ 
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รูปที่ 3 การอภปิรายกลุมเพื่อรางชุดความรู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4 การพฒันาชุดองคความรู 
 

 การนําชุดองคความรูไปถายทอดใหกับชุมชน คณะผูวิจัยนําชุดองคความรูทั้ง 3 ชุดองค
ความรู คือ 1) ชุดองคความรู เรื่องพิธีสืบชะตาและความเชื่อของคนพระหลวง 2) ชุดองค
ความรู เรื่องสํารับอาหารบานพระหลวง และ 3) ชุดองคความรู เรื่องราวประวัติศาสตรและของ
ดีชุมชน และนําไปถายทอดใหกับชุมชนตําบลพระหลวง รวมจํานวน 165 คน สามารถสรางให
ความรูกับแกนนําของชุมชนที่เปนเรื่องใกล เพื่อนําไปถายทอดใหกับคนใกลชิดภายในครอบครัว
ไดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเกิดความตระหนักในการอนุรักษและสืบสาน วัฒนธรรม
ของชุมชนไปยังลูกหลาน ที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนตําบลพระหลวง (รูปที่ 5) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 นําชุดความรูถายทอดสูชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย   

 ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปไดวาชุมชนตําบลพระหลวงมีทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สําคัญ มี
การสรางการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน มีจุดศูนยของชุมชนที่รวบรวมเรื่องราวของชุมชนไว 
คือ วัดพระหลวง ซึ่งไดรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรของชุมชน การจัดการความรูและใช
ความรูที่มีอยูในตัวบุคคลของคนในออกมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการสราง
กระบวนการเรียนรูดวยแกนนําชุมชนที่เปนขาราชการบํานาญที่มีจิตอาสารวมกับภูมิปญญา 
และแกนนําอาสาสมัครสาธราณสุข (อสม.) เพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ซึ่ง
ปจจัยสูความสําเร็จของการจัดกิจกรรมภายในชุมชนคือความสามัคคีกอใหเกิดการทํางาน
รวมกันจนประสบความสําเร็จ มีการทํางานที่ใชทุนทางสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชน จาก
การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดรวบรวมและพัฒนาชุดองคความรูเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเปนหลักการ 3 อ. คือ  

1. อารมณดี จากการมีสิ่งยึดมั่นทางจิตใจ การเคารพผูมีอาวุโส บรรพบุรุษ จัดทําเปน
ชุดองคความรู เรื่องพิธีสืบชะตาและความเชื่อของคนพระหลวง   

2. อาหาร จากคนพบวาในชุมชนมีสุขภาพดีและอายุยืน จัดทําเปนชุดองคความรู เรื่อง
สํารับอาหารบานพระหลวง  

3. ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ชุดองคความรู เรื่องราวประวัติศาสตรและของ
ดีชุมชนโดยสื่อสารดวยบทเพลงและทาฟอน “เลาขานตํานานพระหลวง”  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบลพระหลวง โดยการใช
ทุนทางวัฒนธรรม มีประเด็นที่สมควรนํามาวิจารณอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ดานการถอดบทเรียนทุนวัฒนธรรมของชุมชนพระหลวง สรุปไดวา ชุมชนตําบลพระ
หลวงมีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะชุมชน ซึ่งมีกลุมแกนนําผูสูงอายุที่
สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนภายในชุมชน
มีความสามัคคีจากแกนนําชุมชน เชน กลุมอาสาสมัครสาธราณสุข (อสม.) ชมรมผูสูงอายุ หนวย
ในพื้นที ่สอดคลองกับการศึกษาของ พัณณชิตา โยคะนิตย และนรินทร สังขรักษา4 ศึกษาการ
                                                             

 4 พัณณชิตา โยคะนิตย และนรินทร  สังขรักษา, การถอดบทเรียนการเรียนรูสุขภาพชุมชน ตําบล
หนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 2 ฉบับที่ 1 
(2553) : 132-140. 
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ถอดบทเรียนการเรียนรูสุขภาพชุมชน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวา การสรางการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน มีการการสรางเปนกระบวนการเรียนรู 
เพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ปจจัยแหงความสําเร็จคือแกนนําของชุมชน  

2. ชุดองคความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตําบลพระหลวง สรางใหความรูกับ
แกนนําของชุมชนที่เปนเรื่องใกล เพื่อนําไปถายทอดใหกับคนใกลชิดภายในครอบครัวไดนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันเกิดความตระหนักในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน
ไปยังลูกหลาน ที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนตําบลพระหลวงสอดคลองกับการศึกษาของ 
อรพิน ปยะสกุลเกียรติ5 รายงานวา การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในตําบลทาแค จังหวัดลพบุรี ควรมีการสรางความตระหนักรูของประชาชนในชุมชน 
โดยนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางจุดรวมในการรวมพลังชุมชนอยางเขมแข็ง ใชหลักการมีสวน
รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยอาศัยจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมของอาสาสมัครที่มีความ
พรอมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน ยังสอดคลองกับ จิราพัทธ  
แกวศรีทอง6 กลาวไววา  การถายทอดองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น สามารรถที่จพัฒนาให
ชุมชนเกิดความเขมแข็งใน การสรางอาชีพที่ยั่งยืน และเกิดคุณคาตอผูสูงอายุที่ สามารถนําไปใช
ประโยชนไดในชีวิตประจําวันเพื่อให เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป และยังสอดคลองกับ ฐิติรดา 
เปรมปรี7 ไดศึกษาพบวาดานการศึกษาจําแนกขอมูลศิลปวัฒนธรรม จากภูมิปญญาทองถิ่นตาม
หลักทางคติชนวิทยาของดอรสันขอมูลที่พบมากที่สุดคือคือประเภทวัฒนธรรม วัตถุ ดาน
แนวทางสงเสริมเละอนุรักษแหลงเรียนรู จากศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นเริ่มจากการ
เก็บขอมูลภาคสนามตองบันทึกเปนลายลักษณ อักษรเพื่อสะดวกตอการเผยแพรความรู และนํา 
หลักการคติชนประยุกตพัฒนาควบคูกับการหา แนวทางสงเสริมการสรางรายไดใหแกประชาชน  
การจัดการตาง ๆ จะประสบผลสําเร็จและมี ประสิทธิภาพไดโดยอาศัยความรวมมือจาก
ประชาชน ในทองถิ่น 

                                                             

 5 อรพิน  ปยะสกุลเกียรติ, การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลทา
แค จังหวัดลพบุรี, วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปที่ 36 ฉบับที่ 3 (2561) : 46-64. 

6 จิราพัทธ  แกวศรีทอง, การพัฒนาคูมือฝกอบรมทักษะอาชีพสําหรับผูสูงอายุโดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน จังหวัดพิษณุโลก, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (2563) : 
31-41. 

7 ฐิติรดา เปรมปรี, “การศึกษาแนวทางพัฒนาแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (2563) : 43-55. 
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ผูไดรับถายทอดองคความรูเกิดความรักและภาคภูมิใจในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ไดนํา
องคความรูจากบรรพบุรุษที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เกิดเปนสังคมแหงการเกื้อกูลการเคารพผูมีอาวุโสกวาในชุมชน และเกิดความรวมมือของคนใน
ชุมชนมที่จะรวมแรงรวมใจในการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานการใชทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
สอดคลองกับการศึกษาของ พระปลัดประพจน  อยูสําราญ และ รัชฏาพร  เกตานนท แนวแหง
ธรรม ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
พบวา ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชนเกิดจาก
ปจจัยทั้งภายใน ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ หนวยงานในชุมชน ผูนํา ความสัมพันธทางเครือ
ญาติ ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และปจจัยภายนอก ไดแก หนวยงานในชุมชนที่เขามา
เกี่ยวของกับชุมชนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสงผล
ตอวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ดวยการพึ่งพาตนเอง ภูมิปญญา และวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน คือความเขมแข็งของชุมชน 
ชุมชนสามรถพึ่งพาตนเองได การสรางองคความรูใหมการถายทอดจากรุนสูรุน เครือขายความ
รวมมือ และผูนําที่มีศักยภาพ และยังสอดคลองกับ กานตธิดา แกวอาษา และภัทรธิรา ผลงาม8 
ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพชุมชนโดยใชภูมปญญาพื้นบานดวยพืชสมุนไพร: 
กรณีศึกษา บานนาดอกคํา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พัฒนารูปแบบการสงเส
ริม สุขภาพชุมชน มีการรวมคิด รวมลงมือปฏิบัติ ถายทอดความรูโดยหมอพื้นบาน แกชุมชน วัด
และโรงเรียน เกิด กระบวนการเรียนรู สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สงเสริมทักษะ
ความรูสงเสริมการปลูกและใชพืชสมุนไพร อยางจริงจังในชุมชนใหกลายเปนศูนยกลางในการ
รวบรวมองคความรูภูมิปญญาพืชสมุนไพร สรางกระบวนการ เรียนรู พัฒนาภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพร ใชดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 กานตธิดา  แกวอาษา และภัทรธิรา  ผลงาม, “การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพชุมชนโดย

ใชภูมิปญญาพื้นบานดวยพืชสมุนไพร : กรณีศึกษา บานดอกคํา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย”, 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (2562) : 144-155. 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

      1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ควรมีการจัดทําพัฒนาชุมชนรวมกันของภาคเครือขายกับหนวยงานปกครอง
ทองถิ่น  
  2. ควรสนับสนุนในรูปแบบพหุภาคีสรางภาคีเครือขายดานการพัฒนาชุมชนดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการใชทุนสังคมวัฒนธรรมกับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดแพร 
  3. ควรสนับสนุนใหชุมชนที่มีความเขมแข็งดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Self-
Determination) 
             4. ควรมีการปรับปรุงแหลงเรียนรูของชุมชนใหสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบันเพื่อใหชุมชนไดรับบทเรียนการเรียนรูที่เปนปจจุบันและทันตอเหตุการณเพื่อเปนการ
เพิ่มศักยภาพใหแกคนในชุมชน 

  ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 
  1. ควรมีการใหชุมชนนําองคความรูที่ไดจาการวิจัยไปปรับใช หรือนําไปบูรณาการ
ใหเขากับแผนงานในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหสอดรับกับสภาวะการณปจจุบัน 

 2. เปนขอมูลสะทอนใหชุมชนไดรับทราบการปฏิบัติที่ดีที่เปนจุดเดนของชุมชน
เพื่อใหการปฏิบัติที่ดีเปนจุดเดนของชุมชนเพื่อใหการปฏิบัติที่ดีดํารงอยูอยูตอไป และรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติที่ควรปรับปรุงเพื่อใหชุมชนสามารถพัฒนาไปสูความเปนเลิศในอนาคต  

 3. การสรางการมีสวนรวมในการทําประชาคมอยางตอเนื่อง ในดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมของชุมชน 
  4. ควรมีการเพิ่มฐานการเรียนรูในดานการจัดการความรูเฉพาะเรื่อง 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทําการวิจัยศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรางนักวิจัยชุมชน
ในพื้นที่   
  2. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการ
พัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ  
  3. ควรมีการเทียบเคียง (Bench marking) การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตําบล
พระหลวงกับชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทสอดคลองกัน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนแพร (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของ
นักศึกษา ระดับอนุปริญญา ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะ
การใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร (3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
แพร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา  
ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2563 ซึ่งไดมาโดยการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร จํานวน 1 
เลม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะ
และทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
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แพร ดําเนินการโดยใชแบบแผนการศึกษาแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (x̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ(%) 
และวิเคราะหหาคาสถิติทดสอบ (t-test) 

 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 
 
 
Abstract 
  

This study aims to (1) establish and find out the effectiveness of 
teaching materials. Courses Arts & Living Skills Subject Code 0202 Diploma level, 
Phrae Community College (2) to compare the achievements before and after 
classes of diploma students studying using teaching materials. Courses Arts & 
Living Skills Subject Code 0202 Diploma level at Phrae Community College  
(3) To assess the satisfaction of diploma students. To organize learning activities 
using teaching materials Courses Arts & Living Skills Subject Code 0202 Diploma, 
Phrae Community College The samples used in this study were diplomas, 
diploma programs, enrolled courses. Arts & Living Skills Subject Code 0202 
Semester 2, 2020, obtained by Purposive Sampling, 17 people Educational tools 
include teaching materials. Courses Arts & Skills Life Subject Code 0202 
Diploma, Phrae Community College 1 book, the test measures academic 
achievement using teaching materials. Courses Arts & Living Skills Code 0202 
Diploma, Phrae Community College and Student Satisfaction Questionnaire 
Towards learning management using teaching materials Courses Arts & Living 
Skills Subject Code 0202 Diploma, Phrae Community College Performed using 
the One Group Pretest – Posttest Design study model, analyze the data by 
calculating the average (x̅), standard deviation (S.D.), percentage (%), and 
analyzing the t-test statistics. 

 
Keywords : Performance, Arts & Living Skills 
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บทนํา 
 

 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 มีจุดมุงหมายที่สําคัญของแผน 
คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานและสรางงานภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งมีความเปน
พลวัตภายใตสั งคมแหงปญญา (Wisdom-Based Society) และสังคมแหงการเรียนรู 
(Supportive Learning Environment) เพื่อใหพลเมืองสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูได
ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และรองรับการศึกษาการเรียนรูและความทาทายที่เปน
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือไดวา การศึกษาเปนเครื่องมือ กลไกในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีความเปนพลเมือง มีทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ1  
 วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหกับประชาชนในชุมชนและสอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยไดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2552 วิทยาลัยชุมชน มีหนวยจัดการศึกษาเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน มีรูปแบบการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงตองมีสื่อประกอบการเรียนการ
สอนทั้งในรูปแบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเองขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
ตอไป2 
 ผูวิจัยไดพบปญหาจากการเปลี่ยนแปลงรายวิชา ตามการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และไดศึกษาแสวงหาแนวทางในการแกปญหาไดแกการจัดทําเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ซึ่งจะชวยเพิ่มความรู ความเขาใจ
ในสวนของเนื้อหา เพิ่มทักษะในการใชชีวิตใหมีความสุข การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โดยเฉพาะเอกสารประกอบการสอนเปนสื่อที่มีความสําคัญตอการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
                                                             

1 สํ านั กง าน เลขาธิก าร สภาการศึ กษา ,  แ ผน การศึกษาแห งช าติ  พ .ศ . 2560-2579, 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2560), หนา 1-3. 

2 สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, การจัดการความรูและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, 
(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557), หนา 3.  
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อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ในฐานะเปนเครื่องมือการเรียนรูทั้งการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษาและผูสนใจทั่วไปโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ดังนั้นผูวิจัย จึงไดจัดทําเอกสารประกอบการสอน รายวิชาศิลปะและทักษะการใชชีวิต 
รหัสวิชา ศท0202 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยชุมชนแพรขึ้น เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา  
ศท0202 ที่ไดจัดทําขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและ
ทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักศึกษา ระดับ
อนุปริญญา ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัส
วิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 
ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  

วิธีการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนแพร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 125 คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา ระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา ที่ลงทะเบียนเรียน 
รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  
ซึ่งไดมาโดยการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 17 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

1.เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต  
2. แผนการจัดการเรียนรู 
3. คูมือการใชเอกสารประกอบการสอน 
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสาร 

ประกอบการสอนรายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักศึกษากลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูรายงานไดสรางขึ้น เรื่อง ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา  
ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร จํานวน 40 ขอ เพื่อศึกษาความรูพื้นฐานของ
นักศึกษาและชี้แจงการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอน 

2. ผูรายงานไดทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัส
วิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร เก็บคะแนนจากใบกิจกรรมและใบงาน 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองใชเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท 0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร 
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท
0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร จํานวน 40 ขอ หลังเรียนจบเอกสารประกอบการ
สอน 

4. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
แพร 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 

วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (x̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ
(%) และวิเคราะหหาคาสถิติทดสอบ (t-test) แลวทําการแปรผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและ
ทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร พบวาเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนแพร มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 89.08/88.68 แสดงวาเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
แพร มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ E1/E2 เทากับ 80/80 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร 
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจากที่นักศึกษาเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนสูงกวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา 
วิทยาลัยชุมชนแพร มีคาเฉลี่ยเปน 4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 0.55 แสดงวา
นักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการสอนในระดับมากที่สุด 
 
 ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับ
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร 
                  รายการประเมิน                คาเฉลี่ย    SD     ระดบัความพึงพอใจ 
1. เอกสารประกอบการสอนมีความยากงาย
เหมาะสมกับนักศกึษา  

4.76  0.52  มากที่สุด 

2. เอกสารประกอบการสอนเราความสนใจของ
นักศึกษาใหอยากเรียนรู 
เพิ่มขึ้น  

4.82  0.70  มากที่สุด 

3. เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนมีความ
เหมาะสมกับเวลาเรียน  

4.80  0.39  มากที่สุด 

4. สื่อและอปุกรณการเรียนมีจํานวนเพียงพอกบั
นักศึกษา  
 

4.80  0.42  มากที่สุด 
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5. นักศึกษาไดทํากิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง  

4.60  0.52  มากที่สุด 

6. นักศึกษาสนุกสนานกบัการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอน  

4.72  0.62  มากที่สุด 

7. แบบทดสอบมีความสอดคลองกบัเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู  

4.40  0.79  มาก 

8. เอกสารประกอบการสอนมีเนื้อหาทีส่อดคลองกบั
ความตองการ 
และมีทกัษะทีจ่ําเปนในการดําเนินชีวิตได  

4.76  0.54  มากที่สุด 

9. นักศึกษาสามารถนําสิง่ที่ไดจากการทํากิจกรรมไป
ใชใน 
ชีวิตประจําวันได  

4.62  0.70  มากที่สุด 

10. นักศึกษามีความพึงพอใจตอเอกสาร
ประกอบการสอนในภาพรวม  

4.90  0.32  มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.72 0.55 มากที่สุด 
 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

จัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา 
ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.55 เทียบกับเกณฑแลวมีความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะ
การใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา จันทรเลขา3 รายงานผลการ
ใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาด ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
สระแกว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
หลักการตลาด ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแกว ที่ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาด ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแกว มี
                                                             

3 สุนิสา จันทรเลขา. รายงานผลการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาด 
ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแกว. 2557. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.skcc.ac.th/  
[5 กันยายน 2563]. 
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คา 83.70/84.46 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 และสอดคลองกับงานวิจัยของปาริฉัตร กุล
เกลี้ยง4 ไดพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจ ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร 
การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ผลการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาสถิติธุรกิจระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร  พบวา มีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 79.85/77.27 ซึ่งสูงกวาเกณฑ75/75 ที่กําหนดไว 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศิลปะและทักษะการ
ใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร หลังเรียนและกอนเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน แสดงวาการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหาที่สงเสริมใหนักศึกษา
ไดใชความคิดและเกิดการเรียนรูอยางเขาใจที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของพวงเพชร ฤทธิพร
พันธุ5 รายงานผลการใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1 
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และงานวิจัยของปาริฉัตร กุลเกลี้ยง ไดพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจ ระดับ
อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาสถิติธุรกิจ หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา ศิลปะและทักษะการใชชีวิต รหัสวิชา ศท0202 ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผลการศึกษา
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ0.55 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
เอกสารประกอบการสอนในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.90 นอกจากนี้ยังพบวาเอกสารประกอบสอน
สามารถเราความสนใจของนักศึกษาใหอยากเรียนรูเพิ่มขึ้นที่มีคาเฉลี่ย 4.82 ซึ่งสอดคลองกับ

                                                             
4 ปาริฉัตร กุลเกลี้ยง. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาสถิติธุรกิจ ระดับ

อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร. 2561.[ออนไลน] แหลงที่มา: http://www. trueplookpanya.com/ 
true/teacher_portfolio _de tail.php?portfolio_id=5986 [2 พฤศจิกายน 2562]. 

5 พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ, ผลการใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, (พังงา : วิทยาลัยชุมชน
พังงา,2558), หนา ก. 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนา พรหมณี6 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ตามหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2561 คณะ
สาธารณสุขศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา ที่นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดย
ใชเอกสารประกอบการสอนในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ7 
รายงานผลการใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 หลักสูตร
อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 1.1 ผูบริหาร ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ควรใหการสนับสนันและ 

สงเสริมการจัดการเรียนรูดวยสื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการสอนที่ชวยแกไขปญหาขาด
แคลนสื่อในรายวิชาอื่นและสาขาวิชาอื่น ๆ ตอไป 

  1.2 การใชสื่อและนวัตกรรมเอกสารประกอบการสอนใหไดผลดี ผูสอนตองศึกษา
สื่อนวัตกรรม เตรียมการใช วิธีการใชและเสริมกิจกรรมใหผู เรียน จะชวยใหการสื่อมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาโดยใชเอกสารประกอบการสอน
กับเนื้อหาอื่น ๆ ของรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรอนุปริญญาตรีของวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 พัฒนา พรหมณี, “การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตาม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2561 คณะสาธารณสุขศาสตรสถาบันเทคโนโลยีแหงโยธ
ยา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร), ปที่ 11 ฉบับที่1 
(2562) : 126-135. 

7 พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ, ผลการใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร1 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ, (พังงา : วิทยาลัยชุมชน
พังงา, 2558), หนา ก. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากเศษไมสักให
เปนไปตามความตองการของตลาด (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ
จากเศษไมสัก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุมผูพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสักตําบล
พระหลวง จํานวน 20 คน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เครื่องมือใน
การวิจัยคือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ การสนทนากลุม กิจกรรมกลุม และแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหาและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา (1) ไดพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสัก  
7 รูปแบบ ประกอบดวย ตูลิ้นชักขนาดเล็ก กลองทิชชู โคมไฟต้ังโตะทํางาน ชั้นวางของ โคมไฟ
หัวเตียง ตูเก็บของจิ๋วแบบชั้นเดียว ตูเก็บของจิ๋วแบบหนึ่งลิ้นชัก (2) ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากเศษไม
สัก จากมากไปนอยไดดังนี้ มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน มีความเปนเอกลักษณของ
ชุมชน รูปแบบมีความนาสนใจ นาใช สะดวกในการเคลื่อนยาย รูปแบบมีสัดสวนเหมาะสมกับ
การใชงาน งายตอการบํารุงรักษา และตอบสนองการใชงานไดหลากหลาย  

 
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ, ผลิตภัณฑจากเศษไมสัก 
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Abstract 

The objectives of this research are (1) to develop and add value of teak 
waste products to meet the market demand (2) to study the consumer's 
satisfaction with the product from teak waste. The population used in this study 
was A group of 20 people who developed products from teak waste in Phra 
Luang Subdistrict, using a participatory action research process. The research 
tools were observation form, interview form, group discussion, group activities 
and questionnaire. Qualitative data were analyzed by content analysis and 
quantitative data were analyzed by means and standard deviation. (1) has 
developed a product from teak waste in 7 forms, consisting of a small chest of 
drawers, tissue boxes, desk lamps, shelves, bedside lamps. One-tier small 
storage cabinet One-Drawer Mini Cabinet (2) the overall satisfaction level of the 
respondents was at the highest level. in order of satisfaction with products 
made from teak waste From highest to lowest as follows: It is strong and 
durable in use. There is a uniqueness of the community. The design is 
attractive, attractive, easy to use and easy to move. The form is proportional to 
use. easy to maintain and meet a wide range of applications 

Keywords: product development, products from teak waste 
 
 
บทนํา 

 ไมสักเปนไมที่มีชื่อเสียงที่รูจักกันแพรหลายเพราะมีคุณภาพสูง เปนไมเนื้อแข็งที่มีอายุ
การใชงานไม ต่ํากวา 10 ปโดยไมเสื่อมคุณภาพแตกตางจากไมอื่น สามารถนํามาทําประโยชนได
หลายอยางอาจจะใชในงานกอสราง และทําโครงสรางของที่อยูอาศัย ใชทําดาดฟาเรือ ทําเครื่อง
เรือน และแกะสลักไดอยางสวยงาม นอกจากไมสักจะมีคุณสมบัติที่ตานทานการรบกวนจาก
ปลวก และเชื้อเห็ดราแลว ยังมีความทนทานตอลมฟาอากาศไดอยางดีเยี่ยม ดังจะเห็นไดจาก
สภาพของโบสถ วิหาร หรือบานที่มีอายุหลายรอยปที่สรางขึ้นดวย ไมสักในจังหวัดทาง
ภาคเหนือของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อไมของไมสักมีน้ํามัน และสารแทรกบางชนิด  
เชน สารเทคโตควิโนน ซึ่งเปนสารมีพิษตอปลวกและเห็ดราบางชนิด  
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“แพร” ไดช่ือวาเปนเมืองแหงไมสัก เนื่องจากจังหวัดแพรมีไมสักขึ้นอยูตามธรรมชาติ
เปนจํานวนมาก มีผูประกอบการรายเล็กรายใหญทําอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมสักหลายพัน
ราย แตปจจุบันเมื่อไมสักตามธรรมชาติไมสามารถตัดอกมาใชประโยชนได ธุรกิจดานการผลิต
ผลิตภัณฑไมสักจึงใชไมจากสวนปาเปนวัตถุดิบและมีปริมาณความตองการใชไมสักในแตละป
เปนจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับปริมาณความตองการใชไมสักของผูบริโภคโดยทั่วไปยังมีอยู
มากเชนกัน  
 ในปจจุบันจังหวัดแพร นิยมนําไมสักมาสรางสรรคเปนเฟอรนิเจอรในหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับการใชงานในลักษณะตางๆ ไมสักเปนเนื้อไมที่มีความยืดหยุนและหดตัวนอยสงผล
ใหงายตอการแปรรูป ผลิตภัณฑไมสักมีเพิ่มขึ้นอยางมาก เปนผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ
และสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐตางๆโดยเฉพาะตามนโยบายและยุทธศาสตรของอตุสาหกรรม
และยุทธศาสตรจังหวัด ความพิถีพิถันของลูกคาทําใหผลิตภัณฑไมสักมีลักษณะเฉพาะ(Niche) 
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะพิเศษ มีเอกลักษณเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะกับ
ราคาแลวคุมคา จตุรงค เลาหะเพ็ญแสง1 ลักษณะงานสวนใหญของอุตสาหกรรมแปรรูปไมสักจะ
นําไมสักมาผลิตเปน ประตู หนาตาง โตะ ตู เตียง เกาอี้ รวมถึงอุปกรณตกแตงบานทุกชนิดจาก
ไมสัก ผลของความตองการที่หลากหลายมากขึ้น สงผลทําใหมีการเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น 
จึงทําใหเกิดปริมาณไมที่เหลือจากการใชไมแปรรูปเปนจํานวนมาก ที่รอการนําไปใชใหเกิด
ประโยชน การนําเศษไมที่เหลือใชมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นๆ เปนการเพิ่มมูลคาใหกับเศษ
วัสดุ และสรางผลิตภัณฑทางเลือกใหกับผูประกอบการ นอกจากการขายเศษไมหรือเผาถานที่
ไดราคาต่ํากวา เปนการสรางรายไดใหกับชุมชนและผูประกอบการ  
 คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการใชเศษไมสักที่เหลือจากการแปรรูป เศษไมที่
เหลือทิ้ง ทําใหเกิดประโยชนและตอบสนองกลุมผูใชงาน ดวยการออกแบบและพัฒนาเปน
เฟอรนิเจอรจากเศษไม โดยมีเปาหมายเพื่อนําเศษไมสักมาเพิ่มมูลคาใหตรงกับความตองการ
ของตลาดในปจจุบัน ลดปริมาณเศษไม สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน ทําใหชุมชนมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 

                                                             

 1 จตุรงค เลาหะเพ็ญแสง, “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑวัสดุกอสราง จากไมสักขนาดเล็กที่มี
อายุระหวาง 7 – 14 ปในประเทศไทย เพื่อการพาณิชยและประโยชนอยางยั่งยืน”, วารสารครุศาสตร
อุตสาหกรรม, ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) : หนา ก.  
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากเศษไมสักใหเปนไปตามความตองการของ
ตลาด 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากเศษไมสัก 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 เปนการวิจัยแบบผสมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

 ขอบเขตการวิจัย  
 วัตถุประสงคขอท่ี 1  
 ประชากร 
 ประชากร ไดแก กลุมผูพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสักตําบลพระหลวง 20 คน  
 วัตถุประสงคขอท่ี 2 
 ประชากร ไดแก สมาชิก จากเพจ Facebook ผลิตภัณฑชุมชนไมสัก 135 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางทีส่ามารถปรบัคําถามไดตามสถานการณ 

  2. แบบบันทึกขอมูลภาคสนามเปนแบบบันทึกที่ผูวิจัยใชสําหรับการบันทึกขอมูลที่
ไดจากการสังเกตและการสัมภาษณบุคคลในแตละครั้งของการเขาศึกษาขอมูลในพื้นที่ 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากเศษไมสัก 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการสนทนากลุม การสัมภาษณ และ
กระบวนการมีสวนรวมผานกิจกรรมในรูปแบบการระดมความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติ 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหองคความรู 
 
 ระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 
 

 ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 – ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจาก

เศษไม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบสังเกต แบบบันทึก ซึ่ง
หลังจากทีมวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ไดทําการตรวจสอบขอมูลซึ่งบางครั้งทําไป
พรอมๆกับการเก็บขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา โดยทุกครั้งที่มีการซักถามและพูดคุยกับผูให
ขอมูลทีมวิจัย จะทําการตั้งประเด็นคําถามยอนกลับใหผูรวมสนทนา ชวยกันวิเคราะหรวมทั้ง
นําเสนอทัศนะและแนวคิดของตนเอง ซึ่งถือวาเปนการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของขอมูลในข้ันตน เพื่อใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงและความเชื่อถือได 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยสรปุเปนประเด็นไดดังตอไปนี ้

1. ไดพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสัก 7 รูปแบบ ประกอบดวย  
ตารางท่ี 1 แสดงผลิตภัณฑจากเศษไมสักตนแบบ 

ชื่อผลิตภัณฑ รูปแบบ 
ตูลิ้นชักขนาดเลก็ 
 
 
 
 

 

 
กลองทิชชู 
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ชื่อผลิตภัณฑ รูปแบบ 
โคมไฟโตะทํางาน 
 
 
 
 

  
ชั้นวางของ 
 
 
 
 

  
โคมไฟหัวเตียง 

  
ตูเก็บของจิ๋วแบบชั้นเดียว 

  
 

ตูเก็บของแบบหนึ่งลิ้นชัก 
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 2. ความพึงพอใจของผูบริโภคทีม่ีตอผลิตภัณฑจากเศษไมสัก  
  ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจากเศษไมสัก 
 

ขอ รายการ (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 รูปแบบมีความนาสนใจ นาใช 4.53 0.62 มากที่สุด 
2 รูปแบบมสีัดสวนเหมาะสมกับการใชงาน 4.48 0.68 มาก 
3 มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน 4.55 0.65 มากที่สุด 
4 สะดวกในการเคลื่อนยาย 4.50 0.65 มากที่สุด 
5 ตอบสนองการใชงานไดหลากหลาย 4.41 0.74 มาก 
6 งายตอการบํารงุรักษา 4.47 0.70 มาก 
7 มีความเปนเอกลักษณของชุมชน 4.55 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.50 มากที่สุด 
 
 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย  
= 4.50, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) โดยเรียงลําดับ ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากเศษ
ไมสัก จากมากไปนอยไดดังนี้ มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน(คาเฉลี่ย= 4.55,สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.65) และมีความเปนเอกลักษณของชุมชน (คาเฉลี่ย = 4.55, สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67 ) รูปแบบมีความนาสนใจ นาใช (คาเฉลี่ย = 4.53, สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.62) สะดวกในการเคลื่อนยาย (คาเฉลี่ย = 4.50, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 0.65) รูปแบบมีสัดสวนเหมาะสมกับการใชงาน(คาเฉลี่ย = 4.48, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 0.68) งายตอการบํารุงรักษา (คาเฉลี่ย = 4.47, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70)  
และ ตอบสนองการใชงานไดหลากหลาย (คาเฉลี่ย = 4.41, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74) 
 

การอภปิรายผล  

  การพัฒนาและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากเศษไมสักใหเปนไปตามความตองการของตลาด 
จากการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมสักจํานวน 7 ชิ้นที่ไดรับการออกแบบ พัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลคากับใหเศษไมสักเหลือใชในชุมชนจนเกิดเปนผลิตภัณฑจากเศษไมสัก ที่เปนไปตาม
ความตองการของตลาดผูบริโภคซึ่ง ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลําดับความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากเศษไมสัก จากมากไปนอยไดดังนี้  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 192  

 

1) มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงานและมีความเปนเอกลักษณของชุมชน 2) รูปแบบมีความ
นาสนใจ นาใช 3)สะดวกในการเคลื่อนยาย 4) รูปแบบมีสัดสวนเหมาะสมกับการใชงาน  
5) งายตอการบํารุงรักษา และ 6 ) ตอบสนองการใชงานไดหลากหลาย มีประเด็นการอภิปราย
ดังนี้ 

ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑจากเศษไมสักดานมีความเปนเอกลักษณของชุมชน 
รูปแบบมีความนาสนใจ นาใช มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นริศรา ลอยฟา และ คณะ2 ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่ม
ชองทางการตลาดผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจชุมชนผาทอทองถิ่น จังหวัด
ศรีษะเกษ โดยวิเคราะหประเด็นสําคัญและงานบริบทชุมชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
ของวิสาหกิจชุมชนผาทอทองถิ่น พบวา มีกรอบการพัฒนา ประกอบดวย (1) รูปแบบที่ทันสมัย
และตอบสนองตอผูบริโภค (2) เพิ่มความเปนเอกลักษณ (3) เนนความเรียบงายตามทองถิ่นและ
ชุมชนสามารถผลิตเองได (4) ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย สอดคลองกับ3 อาทิตยา ลาวงศ 
(2564 : 27-28) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตามอัตลักษณทองถิ่น 
เพื่อการแขงขันของวิสาหกิจชุมชนตําบลสวายจีก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวาในดาน
รูปแบบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 
เหมาะสมที่จะนําไปเปนของฝากและของที่ระลึก รูปแบบผลิตภัณฑมีความเหมาะสมและจดจํา
ตราสินคาได ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย และในดานภูมิปญญา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
การแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคในการออกแบบรูปราง รูปทรง มีอัตลักษณลวดลายเฉพาะ
ตน ไมซ้ําใคร และผลิตภัณฑมีการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

ความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑจากเศษไมสักดานตอบสนองการใชงานไดหลากหลาย มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รักษณาลี หาบุบผา4 ซึ่งได
ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาซึ่งพบวาลูกคาสวนใหญมี

                                                             

 2 นริศรา ลอยฟาและคณะ, แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการตลาดผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจชุมชนผาทอทองถิ่น จังหวัดศรีษะเกษ, (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 2563), หนา 108.  
 3 อาทิตยา ลาวงศและคณะ, “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตามอัตลักษณทองถิ่น เพื่อการ
แขงขันของวิสาหกิจชุมชนตําบลสวายจีก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย”, วารสารสหวิทยากรจัดการ,  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (2564) : 27-28.  
 4 รักษณาลี หาบุบผา, “การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา”, การศึกษาคนควา
อิสระบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการคาไทย), 2558. หนา 101.  
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ระดับความพึงพอใจของผลิตภัณฑในดานการมีผลิตภัณฑ หลากหลายไซส หลายรูปแบบให
เลือกตามความตองการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกร นิรันดรนุต5 ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใชในอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสงเสริมงานตกแตงทาง
สถาปตยกรรม ที่ใหขอเสนอแนะวาการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 
เพื่อใหเกิดความนาสนใจและลูกเลนในการนําไปใชงาน ควรตอยอดไปสูผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ
ที่ตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภคในยุคปจจุบัน ผลิตภัณฑนาจะมีความหลากหลาย
มากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษไมกลุมอื่นๆสามารถนําแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
จากเศษไมสักไปออกแบบผลิตภัณฑสรางมูลคาแกผลิตภัณฑจากเศษไมได โดยทําเปนสินคา
ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความหลากหลาย ความแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑ 

ควรสงเสริมใหสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนา
ผลิตภัณฑใหเกิดความหลากหลายและมีอัตลักษณของชุมชน  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.ควรศึกษาแนวโนมการออกแบบ (Trend)ผลิตภัณฑที่เปนปจจุบัน เพื่อทราบแนว
ทางการออกแบบที่ตรงกับความตองการของตลาด 

2.หนวยงานหรือผูที่สนใจสามารถนํารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากการวิจัยครั้ง
นี้ไปปรับปรุง ประยุกตใชกับพื้นที่ชุมชนอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของ
ชุมชน เปนการชวยยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยางยั่งยืน 
 
 
 
 

                                                             

 5 ธนกร นิรันดรนุต, “โครงการออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใชอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อ
สงเสริมงานตกแตงทางสถาปตยกรรม กรณีศึกษา บริษัทสยามวูดเท็ค จํากัด”, วิทยานิพนธศิลปมหาบัณฑิต  
 (สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2556. หนา 86 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ คือ 1) เพื่อศึกษาความเปนมาและพัฒนาการบริหาร
กิจการคณะสงฆไทย 2) เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ 
ฐิตปฺุโญ) 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหบริหารงานกิจการคณะสงฆดานสาธารณสงเคราะหของพระ
ราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) (Qualitative Research) ผสมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากสถานที่จริง โดยการสัมภาษณความ
คิดเห็นของศิษยานุศิษยที่มีสวนเกี่ยวของกับดานการสาธารณสงเคราะห ในพื้นที่วัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 รูป/คน ดังนี้ 1) พระสงฆในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 รูป 2) ผูทรงคุณวุฒิ มรรคนายก ศิษยานุศิษยในวัดพระธาตุดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 รูป/คน 3) คณะศรัทธา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 6 ทาน สรุปผลการวิจัย พบวา 

การปกครองคณะสงฆปจจุบันเปนหนาที่ของมหาเถรสมาคมซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช
ทรงเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง และมีฆราวาส คือ อธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการ
โดยตําแหนง และทําหนาที่สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งก็ฝาย
ธุรการเทานั้นเองเพียงคนเดียว การปกครองคณะสงฆไมมีใครไปกาวลวงไดและก็เกิดการ
ยอมรับเสมอมาทั้งฝายพุทธจักรและอาณาจักร การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวน
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ภูมิภาคเปน ไปตามความในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. 2505 ที่กําหนด 
ตําแหนงพระสังฆาธิการ หรือผูปกครองคณะสงฆตามลําดับช้ันดังนี้ 1. เจาคณะภาค 2. เจาคณะ
จังหวัด 3. เจาคณะอําเภอ 4. เจาคณะตําบล 5. เจาอาวาส การบริหารกิจการคณะสงฆตาม
ภารกิจ 6 ดาน ที่คณะสงฆจะตองประพฤติปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. 2505 (มาตรา 15 ตรี และมาตรา 19) มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ดานการปกครอง  
มีหนาที่ (1) หนาที่ตองปฏิบัติใหเปนรูปธรรม (2) หนาที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถใน
วัด (3) หนาที่เปนธุระจัดการศึกษาและอบรม (4) หนาที่อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล 
2) ดานศาสนศึกษา 3) ดานศาสนศึกษา 4) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 5) ดานการ
สาธารณูปการ 6) ดานการสาธารณสงเคราะห 

การบริหารกิจการคณะสงฆของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) พบวา พระราช
โพธิวรคุณ เจาคณะอําเภอดอยสะเก็ด เปนผูมีบทบาทดานชวยเหลือผูดอยโอกาส โดยไดรวมมือ
กับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน รวมประชุมปรึกษากับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน ประสาน
ความรวมมือเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหวางพระสงฆกับชาวบาน ชวยประนีประนอมปญหาความ
ขัดแยง จัดวัดเปนศูนยกลางการประชุม และประสานงาน ปลูกจิตสํานึกสาธารณะแกประชาชน
และการกระตุนเตือนจิตใจพุทธศาสนิกชน ใหหาวหาญทําความดีทุกอยาง การรูจักรักษาความดี
ของตนเองไวการรักษาเกียรติยศและชื่อเสียง การปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  

วิเคราะหบริหารงานกิจการคณะสงฆดานสาธารณสงเคราะหของพระราชโพธิวรคุณ 
(พายัพ ฐิตปฺุโญ) พบวา ทานดําเนินกิจกรรมสาธารณะสงเคราะหดวยยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เมตตา กรุณา และความสามัคคี ดังนี้ 1) ดานการสงเคราะหชุมชน สราง
สาธารณะประโยชนใหแกชุมชน 2) ดานการสงเคราะหดานการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนทั้งทางโลก 
ทางธรรม สนับสนุนทุนการศึกษา เชน การเรียนและสิ่งของที่จําเปนตอชีวิต 3) ดานการ
สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ทานไดใหการชวยเหลือประชาชนที่ยากจน และมีโครงการ
เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัย และยากไร เชน ครอบครัวที่ติดโรคเอดส เปนตน 4) ดานการ
สงเคราะหผูสูงอายุ ทานจัดใหมีการสงเสริมจัดตั้งโรงเรียนชราบาล เพื่อสงเสริมภูมิปญญา
พื้นบาน เชน ดานยาสมุนไพร เปนตน 5) ดานการสงเคราะหผูพิการ ทานไดใหการสนับสนุนทุน 
ชวยเหลือ และฝกอาชีพ จนพัฒนาชวยเหลือตนเอง 6) ดานการสงเคราะหดานอุปโภค บริโภค 
ทานไดใหการสนับสนุนการสงเสริมอาชีพ 

 
คําสําคัญ : การบริหาร, กิจการคณะสงฆ, สาธารณะสงเคราะห  
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Abstract 

This thesis has three objectives: 1) to study the history and 
development of the administration of Thai Sangha affairs, 2) to study the 
administration of Sangha affairs of His Majesty (Payap Thitapunyo), 3) to study 
and analyze. Administration of the Sangha affairs in the field of public welfare 
under the Royal Patronage of His Majesty (Payap Thitpunyo). This research is 
qualitative research (Qualitative Research) mixed with documentary research. 
This time, the researcher has gathered more information from the real place.  
By interviewing the opinions of the disciples who are involved in public welfare. 
in the area of Wat Phra That Doi Saket Chiang Mai Province 20 images/person as 
follows: 1) Monks in Wat Phra That Doi Saket Chiang Mai Province, 4 figures,  
2) Qualified Makka Nayok Sisayanu disciples in Wat Phra That Doi Saket Chiang 
Mai Province, 10 photos/person, 3) Faculty of Faith, Wat Phra That Doi Saket 
Chiang Mai Province, 6 people. Summary of the research found that: 

The current governance of the Sangha is the duty of the Supreme 
Sangha Council. in which the Supreme Patriarch is the chairman of the board. 
By position and having a layperson is the Director-General of the Department of 
Religious Affairs who is the secretary by position, and only serves as the 
Secretariat of the Sangha Council or otherwise known as the Administration 
Department alone. The rule of the Sangha is unprecedented and has always 
been accepted by both the Buddha and the Kingdom. The organization of the 
administration of the provincial sangha is in accordance with Section 22 of the 
Sangha Act, B.E. 2505. or the rulers of the Sangha hierarchy, as follows:  
1. Regional Dean, 2. Provincial Dean, 3. District Dean, 4. Tambon Dean, 5. Abbot. 
The administration of the Sangha affairs according to the 6 areas of mission that 
the Sangha must perform in accordance with the powers and duties according 
to the Sangha Act B.E. 2502 (Section 15 ter and Section 19) with details as 
follows: (1) the duty to perform in a concrete manner, (2) the duty of governing 
the monks and laymen in the temple, (3) the duty of providing education and 
training, (4) the duty of facilitating the merit making. 2) Religious education,  
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3) Religious education, 4) Buddhism propagation, 5) Public utilities, 6) Public 
welfare. 

Royal Bodhi Worakhun. Primate of Doi Saket District. Be a role player in 
helping the underprivileged. by cooperating with village/community committees 
Participate in consultation meetings with village/community committees, 
coordinate cooperation when disputes arise between monks and villagers, help 
reconcile conflicts, set up a temple as a meeting center and coordinating, 
cultivating public awareness among people and encouraging Buddhist minds Let 
the courage to do all good things, Knowing how to maintain one's own good, 
preserving honor and reputation, performing duties with fairness. He also joined 
the government and villagers. Helping to establish a school for the elderly, 
establishing a peace and order committee Provide assistance to the villagers as 
requested, help build unity in the community, help maintain peace in the 
community, train them to keep the five precepts, train them to coexist 
peacefully, train them to be good people of society, to have be honest with 
yourself and others, for the common good and teach them to practice honesty, 
avoiding unlawful work or corruption, promoting career and income generation. 
The main activities involved are the elderly women's groups and housewives 
women's groups. have grouped together to buy produce left over from farmers 
to transform them into various occupational product groups, have a new 
agricultural group, promote and develop a variety of agricultural occupations, 
Groups for enhancing the elderly, setting up a group of truths to save wealth 
and community welfare on the basis of Buddhism, promoting recreational 
activities and exercise, there are activities related to enhancing health such as 
nutrition, health care, organizing events or activities such as folk sports, elderly 
club activities, camp for the elderly in the community and recreational 
activities.  

Therefore, the administration of Sangha affairs in the field of public 
welfare in the past. He carried out public welfare activities with adherence to 
Buddhist principles. Helping, kindness and unity, creating public benefits for the 
community in the public, private sectors, places to study thoroughly such as 
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you have helped the poor people. and has a project to visit people who are 
suffering and needy, such as families infected with AIDS, etc. In community 
welfare, he has provided support for career promotion. In the industry, the 
people have income such as OTOP products. On the welfare side, he sponsored 
scholarships such as education and life necessities. Helping the elderly, you 
organized the promotion and establishment. old school, promoting folk wisdom 
such as herbal medicine, etc. As for helping the handicapped, he has provided 
support for grants and vocational training until he can develop to help himself. 
 
Keywords : Administration, Sangha affairs, field of public 

 
 

บทนํา 

นับตั้งแตอดีตมาถึงปจจุบันพระสงฆนอกจากจะมีบทบาทในฐานะเปนผูเผยแพร
พระพุทธศาสนาแลวยังมีบทบาทในดานการปกครอง การศึกษา การเผยแพร สาธารณปูการ และ
การสังเคราะหชุมชน ทําใหพระสงฆจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอกิจการของคณะสงฆและ
ชุมชน เพราะตองการจะพัฒนาศักยภาพของพระสงฆเอง และยังจะตองพัฒนาชุมชนของตัวเอง
ใหดีขึ้น และในสวนของวัดยังเปนบทบาทสําคัญในฐานะเปนสถานศึกษาที่เอื้ออํานวยตอ
การศึกษาของบุตรหลานของชาวบานโดยมีพระสงฆเปนผูอบรมสั่งสอน สิ่งตาง ๆ  เหลานี้ทําใหวดั 
และพระสงฆในพระพุทธศาสนาดํารงบทบาทในการบริหารงานคณะสงฆ และการชวยเหลือ
สงเคราะหชุมชนในดานตาง ๆ เชน การปรับปรุงกฎหมาย การศึกษา การรักษาพยาบาล การ
ฝกอาชีพ โดยการใชพุทธธรรมเปนหลักการในการดําเนินการ ดังนั้น ในสภาพสังคมปจจุบัน
พระสงฆตองเปนผูมีบทบาทในการบริหารงานในดานตางๆ เพื่อสนองตอบตอความตองการของ
คณะสงฆเอง รวมไปถึงการสงเคราะหชุมชน ซึ่งนับวันระยะความหางเหินระหวาง วัด พระสงฆ 
และชุมชนเริ่มขยายมากขึ้น ประชาชนจํานวนมากที่ยังยอมรับวา ตนเองเปนพุทธศาสนิกชนเริ่ม
มีความรูสึกเชื่อวา มีพระสงฆจํานวนนอยรูปที่สามารถสรางศรัทธาแกประชาชนได ซึ่ง
สถานการณตางๆ มีผลกระทบตอบทบาทและสถานภาพของพระสงฆทําใหพระสงฆจํานวนมาก
เกิดความตระหนักถึงสภาพปญหาและมีความพยายามในการที่จะฟนฟูสถานภาพและบทบาท
ทางสังคมในดานลักษณะตาง ๆ ทั้งในดานการบริหาร การพัฒนาสังคม การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การรักษาผูติดยาเสพติด การดูแลและใหคําปรึกษาแกผูติดเชื้อเอดส 
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ปจจุบันบทบาทของวัดเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อประเทศไทยหันไปรับวิทยาการสมัยใหมจาก
โลกตะวันตก เริ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอมามีการสงคนไปศึกษาตางประเทศ และรับ
ระบบการศึกษาแบบตะวันตกมากขึ้น มาชัดเจนในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 มีการจัดระบบการศึกษา
ประชาบาล แยกระบบการศึกษาออกจากวัดโดยเด็ดขาด ทําใหวัดสูญเสียบทบาทในทาง
การศึกษาไป และกลายเปนเพียงศูนยกลางของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น 
พิธีกรรมทางศาสนานั้นบอยครั้ง ที่เรานิยมนิมนตพระสงฆมาประกอบพิธีที่บาน ยิ่งทําใหชาว
พุทธโดยเฉพาะเปนเมืองหลวง มีความหางไกลจากวัดมากขึ้นทุกที จะอยางไรก็ตามบทบาทของ
วัดที่กลาวมาขางตนนั้นยังคงเปนจริงอยูในสังคมระดับหมูบานในตางจังหวัด”1 

จากสภาพการณปจจุบันจะเห็นวา กาลเวลาที่ผานไปความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกิดขึ้น ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานวัตถุบริโภคนิยม พระสงฆ
สมัยกอนทานมีความเปนอยูแบบเรียบงาย แตขณะนี้พระสงฆจะอยูแบบเดิมไมไดแลว เพราะวา 
เมื่อสังคมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ตัวของพระสงฆและสังคมสงฆก็ตองมีการพัฒนา
ใหทันตอเหตุการณที่เกิดข้ึน และตองทําหนาที่ของตนตามตําแหงทางคณะสงฆ โดยตั้งอยูบน
บรรทัดฐานในกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ ทําใหบทบาท
ของพระสงฆที่เปนพระสังฆาธิการมีมากขึ้นกวาในอดีต เดิมหนาที่มี 4 ดาน คือ ดานการบริหาร
ปกครอง ดานการศึกษา ดานการเผยแพร ดานสาธารณูปการ แตปจจุบันเพิ่มมาอีก ดานการ
สงเคราะห ดานการศึกษาสงเคราะห ซึ่งบทบาทหนาที่เหลานี้ พระสังฆาธิการทุกรูปตาม
ระดับชั้น ก็ไดปฏิบัติกันอยูตลอด ตามกําลังความสามารถสติปญญา แตถามองในภาพเฉพาะตัว
บุคคลแลว บทบาทหนาที่ของทานจะเดนชัดข้ึน เพราะวาพระสังฆาธิการบางรูปจะทํามากกวาที่
อยูในพระราชบัญญัติคณะสงฆ แตยังยึดตามแนวเดิมนั้นอยู สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากประสบการณ 
ปญหาภายในของสงฆ ปญหาสภาพสังคมที่อยูรอบขาง เศรษฐกิจการเมือง ยาเสพติด เปนตน 
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ลวนสงผลกระทบตอชาวบานอันเปนพลเมืองของชาติ ผูอุปถัมภ
พระพุทธศาสนา จะทําอยางไรจึงชวยเหลือบรรเทาทุกขได 

พระสงฆก็มาคิดวา การที่จะเปนผูรับแตเพียงฝายเดียวนั้น ไมสมควรแน พระสงฆควร
จะเปนผูใหแกชาวบาน จึงทําใหแรงบันดาลใจตอการที่สงเคราะหชวยเหลือชาวบาน ตัวอยาง 
พระราชพุทธิญาณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม ทานไดสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่
ดอยโอกาส สงเสริมการศึกษาของเยาวชนโดยการเปดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
สงเสริมอาชีพและการเกษตรใหแกชาวบาน เชน การทอผา การถนอมอาหาร การแจกพันธุพืช 

                                                             
1
 ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, คูมือมัคคุเทศก : พระพุทธศาสนาและความเชื่อ, (กรุงเทพมหานคร : 

จารึก, 2531), หนา 14. 
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การจัดทําโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง ตลอดถึงโครงการอื่น ๆ เปนตน และอีกรูปหนึ่ง 
คือ พระราชโพธิวรคุณ เจาคณะอําเภอดอยสะเก็ต ทานก็เปนพระสังฆาธิการที่ไดมีบทบาทใน
การบริหารคณะสงฆ และสงเคราะหชุมชน ซึ่งจะดูผลงานและผลสัมฤทธิ์ที่ทําผานมา ตัวอยาง 
เชน การบริหารงานคณะสงฆอําเภอดอยสะเก็ต สงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแกพระภิกษุ
สามเณร สงเสริมการศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยเด็กกอนเกณฑ สงเสริม
อาชีพ การทอผา มอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและเด็กยากจนทุกป สงเสริมจริยธรรม
ในโรงเรียน การจัดอบรมคายคุณธรรมแกเยาวชน การสงเคราะหมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ชาวบานผูยากไร การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุตําบลเชิงดอย และการจัดตั้งมูลนิธิเมตตาเอื้ออารีย 
ศูนยสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส เปนตน ดังนั้น บทบาทที่ทาน และพระสังฆาธิการที่ไดทํามาก็อยู
ในกรอบพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ที่ทําเกินกวานั้นก็ยังยึดหลักเดิมปฏิบัต ิ

พระราชโพธิวรคุณ ( ฐิตปฺุโญ ) เจาอาวาสวัดดอยสะเก็ต และเจาคณะอําเภอดอย
สะเก็ต พระเดชพระคุณเปนพระสังฆาธิการที่ไดอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ปฏิบัติบทบาท
หนาที่ในตําแหนงทางคณะสงฆ ดานการบริหารงานคณะสงฆ และการสงเคราะหชุมชน ตลอด
งานอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยการทุมกําลังกาย กําลังใจ และกําลังความคิด สรางเสริมสงเสริมกิจการ
ตาง ๆ อันประโยชนตอพระพุทธศาสนา คณะสงฆและสังคม อยางมากมาย จนเปนที่ประจักษ
ในปจจุบัน และทานก็ไดรับรางวัลเกียรติคุณจากหนวยงานราชการและเอกชน เชน 

1. ไดรับโลเกียรติคุณ ดานการศึกษาพระปริยัติธรรม มีนักเรียนสอบไดมากที่สุดใน
จังหวัดเชียงใหม จากพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม  

2. ไดรับประกาศเกียรติคุณเจาคณะอําเภอดีเดน จากเจาคณะจังหวัดเชียงใหม  
3. ไดรับรางวัลนอรมา เรื่องการสนับสนุนการศึกษาเด็กกอนเกณฑ จากยูเนสโก ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม  
4. ไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคํา สาขาการศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
5. ไดรับรางวัล เจาสํานักเรียนผูบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมดีเดน จากเจาคณะ

จังหวัดเชียงใหม  
6. ไดรับประกาศเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทานเปนพระสงฆที่มีผลงานการสงเสริมพัฒนา

พระพุทธศาสนา กิจการสาธารณะ มีความวิริยะ เสียสละเพื่อสังคม และเปนแบบอยางที่ดี  
มีปฏิปทาเดินตามรอยเยี่ยงครูบาเจาศรีวิชัย นักบุญ นักพัฒนาแหงลานนาไทย  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนในประเด็นเกี่ยวกับการทํางานของพระสงฆที่มีบทบาทในดาน
สาธารณะสงเคราะหแกสังคม ประเด็นที่จะเพื่อศึกษาความเปนมาและพัฒนาการบริหารกิจการ
คณะสงฆไทย ศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ)  
และศึกษาวิเคราะหบริหารงานกิจการคณะสงฆดานสาธารณสงเคราะหของพระราชโพธิวรคุณ 
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(พายัพ ฐิตปฺุโญ) อันแนวทางในการพัฒนางานทางสาธารณะสงเคราะหใหแกคณะสงฆทุก
ระดับในการทํางาน เชื่อมประสานงานใหเกิดผลดีแกชุมชนและสังคมตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาและพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆไทย 
2. เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ)  
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหบริหารงานกิจการคณะสงฆดานสาธารณสงเคราะหของพระราช

โพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนศึกษาวิจัยเชิง
เอก สาร (Documentary Research) และใชระเบียบโดยการคนควาขอมูล ดังนี้  

 1. ขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล จากคัมภีรพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539  

 2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ วิทยานิพนธ สารนิพนธ 
และงานวิจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆในการบริหารกิจการคณะสงฆไทยตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ถึง แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2561 
(ฉบับที่ 4) และ ศึกษาผลงาน ชีวประวัติ หลักธรรมคําสอน ที่พิมพแจกในโอกาสตางๆ ในงาน
คณะสงฆ และ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยเฉพาะในดานงานสังคมสงเคราะห ณ 
สํานักงานคณะสงฆอําเภอดอยสะเก็ด และขอมูลที่เปนประวัติผลงานของพระราชโพธิวรคุณ 
(พายัพ ฐิตปฺุโญ ) ที่เปนเอกสารคําบรรยาย บทความ ปาฐกถา ตลอดรวมถึงหนังสือตางๆ ที่
จัดพิมพขึ้นต้ังแต พ.ศ. 2530 จนถึงปจจุบันนี้ ที่สอดคลองกับการบริหารกิจการคณะสงฆสงฆ 
เชน งานดานการปกครอง งานดานจัดการศึกษา งานดานการเผยแผ งานดานสาธารณูปการ 
งานดานสงเคราะห เปนตน จากแหลงคนควาและรวบรวมขอมูล หอสมุด มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม หองสมุดประชาชนอําเภอดอยสะเก็ต สถาบันราช
ภัฏเชียงใหม สํานักงานคณะสงฆอําเภอดอยสะเก็ด และแหลงอื่น ๆ 

  3. ขั้นตอนการสัมภาษณ ในข้ันตอนน้ีเปนการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยวิธีการสัมภาษณความคิดเห็นจากทานผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการ
สงเคราะหชุมชน  
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  4. ขั้นตอนการประมวลผลและเรียบเรียง เปนขั้นตอนสุดทายซึ่งเปนการนําขอมูล
จากขั้นตอนตาง ๆ ในขางตนมาทําการประมวลผล เรียบเรียงและสรุป เพื่อเขียนงานวิจัยให
ถูกตอง ตามวัตถุประสงคที่ตองการทราบและตั้งขอเสนอแนะทางการวิจัยตอไป 

  5. การรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ  
 6. การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่ไดจาก

การศึกษาเอกสาร โดยจัดเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคที่วางไว  
 7. การสังเคราะหขอมูล ผูศึกษาจะดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแลว

ไปสังเคราะหเรียบเรียงเชิงพรรณา โดยมุงตอบคําถามตามวัตถุประสงค พรอมทั้งขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

 8. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ จัดพิมพเปนรูปเลม เสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบความถูกตอง อนุมัติ เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการศึกษาวิจัยตอไป 

 
ผลการวิจัย 
 

1. ความเปนมาและพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆไทย  

กอนที่พระเจาอโศกมหาราชจะทรงสงพระสงฆเปนสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนา 
ในประเทศตาง ๆ นั้น ไดมีการแตกแยกนิกายสงฆขึ้นในประเทศอินเดีย ในการสังคายนาครั้ง  
ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 100 เนื่องจากมีความเห็นไมตรงกันในเรื่องวินัยบางประการ จึงเกิดเปนนิกาย 
ใหญ ๆ 2 นิกาย คือ 1. เถรวาท 2. อาจริยวาทหรือ มหายานนิกายทั้ง 2 มีขอแตกตางกันคือ  
1) เถรวาท เปนนิกายที่ภิกษุชาวอินเดียภาคกลางและ ภาคใต ผูปฏิบัติตามคําสอนของพระเถระ 
หมายถึง พระเถระที่ทําสังคายนาครั้งแรกบางทีก็ เรียกวา นิกายสถวีรวาท แปลวา ลัทธิของ
พระเถระ ปจจุบันประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา นิกาย เถรวาท คือประเทศไทย ศรีลังกา 
พมา เขมร และลาว พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใชภาษา มคธ (ภาษาบาลี)  จารึก
พระไตรปฎก 2) มหายาน เปนนิกายของภิกษุชาวอินเดียฝายเหนือ ที่ถือตามพุทธานุญาตที่
ประทานไว ในเวลาใกลดับขันธปรินิพพานวา ถาภิกษุทั้งปวงเห็นพรอมกันวา สิกขาบทเล็ก ๆ 
นอย ๆ บทใด ที่ทรงบัญญัติไวจะประพฤติไมไดสะดวก ก็ใหแกไขได ภิกษุในนิกายมหายาน 
อนุโลมดัดแปลง พระธรรมวินัยตามกาลเทศะ และประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน คือ จีน ญี่ปุน เวียดนาม ทิเบต เกาหลี มองโกเลีย และไตหวัน ใชภาษาสันสกฤตจารึก
พระธรรมวินัย 

ตอมาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ที่อยูในราวพุทธศตวรรษที่ 3 ไดทรงจัดใหการ 
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 เมื่อทําสําเร็จแลวไดสงพระสงฆที่เปนพระธรรมทูตไปเผยแผ 
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พระพุทธศาสนาในแวนแควนตาง ๆ รวม 9 สาย คณะของพระโสณะและพระอุตตระไดมายัง 
สุวรรณภูมิ ไดแกพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศไทยปจจุบันเปนศูนยกลาง โดยมี 
นครปฐมเปนราชธานี เมื่อประมาณป พ.ศ. 303 ดังตํานานที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชา- 
นุภาพทรงพระนิพนธไวในหนังสือตํานานพระพุทธเจดียวา พระพุทธศาสนาไดมาถึงประเทศไทย 
เปน 4 ยุค คือ 

ยุคที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 303 เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท 
ยุคที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 760 พระพุทธศาสนาฝายมหายานจากแควนกัสมิระ ไดเผยแผมา 

ทางดินแดนทางตอนใตของสุวรรณภูมิคือเกาะสุมาตรา ชวา และกัมพูชา ลวงมาถึงประมาณ ป 
พ.ศ. 1300 ก็ไดแพรขยายข้ึนมาถึงปตตานี สุราษฎรธานี ที่ไชยา 

ยุคที่ 3 เมื่อประมาณป พ.ศ. 1600 พระพุทธศาสนาแบบพุกาม ไดแพรเขามาถึง
อาณาจักร ลานนา และอาณาจักรทวารวดี 

ยุคที่ 4 เมื่อประมาณป พ.ศ. 1900 พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทไดแผจากลังกาเขามา 
ทางภาคใตของไทย คือ นครศรีธรรมราช เรียกวา ลัทธิลังกาวงศ 

การปกครองคณะสงฆ กลาวโดยทั่วไปก็อนุวัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของถิ่น 
และระบอบการปกครองฝายอาณาจักรมาแตดั้งเดิมแลว ในสมัยสุโขทัยในจารึกครั้งพอขุน
รามคําแหง ฯ ประมาณป พ.ศ.1823 วาที่นครสุโขทัยมีสังฆราชมีปูครู มีมหาเถร มีเถร ทําให
เขาใจวาการปกครองคณะสงฆในยุคสุโขทัยตอนตนคงมีแตคณะเดียว มีพระสังฆราชเปนสังฆปริ
นายกชั้นสูงสุด และมีตําแหนงรองลงมาเปนลําดับ ตกมาถึงสมัยสุโขทัยตอนปลาย พระเจา
แผนดินพระราชทานสมณศักดิ์แกพระสงฆผูเปนหัวหนาผูปกครอง ซึ่งกลายมาเปนพระราชา
คณะและพระครูมีชื่ออยางทุกวันนี้ มีการกําหนดวาในหัวเมืองใหญมีสังฆราชาปกครองทุกเมือง 
ในเมืองเล็กมีพระครูปกครอง แตในราชธานีกําหนดไววาคณะคามวาสีมีพระพุทธโฆษาจารยเปน
เจาคณะใหญ คณะอรัญวาสีมีพระวันรัตเปนเจาคณะใหญ 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในยุคตน การปกครองคณะสงฆคงเปนไปตามที่ปฏิบัติมาในสมัย
กรุงสุโขทัย ตอมาไดแบงการปกครองคณะสงฆออกเปนฝายขวา กับฝายซาย คือ แบงคามวาสี
ฝายซายใหสมเด็จพระอริยวงศญาณปกครอง คามวาสีเดิมใหสมเด็จพระวันรัตวา แตคณะปกษ
ใตฝายขวา และคณะอรัญวาสีมีพระพุฒาจารยเปนเจาคณะใหญ ในสมัยอยุธยาไดทรงสถาปนา
ตําแหนงเจาคณะใหญเปนสมเด็จหมด คําวาสมเด็จ ไทยเรานํามาจากคําเขมร 

ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรมีการจัดการปกครองคณะสงฆเหมือนสมัยอยุธยา กอน
ประกาศใช พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) คณะสงฆมีอยูสามนิกาย
คือ มหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย และรามัญนิกาย ยังมีพวกอานัมนิกาย และจีนนิกาย ซึ่งไมใช
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ภาษาบาลีสันสกฤต คงไวแตภาษาของตนเอง สองนิกายหลังดังกลาวไมไดรับยกยองเปนภิกษุ
สงฆ เปนแตนับวาเปนนักพรต 

คณะอรัญวาสี น้ันเปนคณะพิเศษ และเปนคณะอิสระ มีมาแตครั้งโบราณ ตอมาเมื่อมี
การตั้งคณะเหนือและคณะใต แลวก็รวมคณะอรัญวาสีเขาไวในเขตของตน ๆ 

คณะรามัญ นั้นรวมจัดคณะสงฆเปนรามัญเขาไวเชนเดียวกับคณะธรรมยุตินิกาย พระสุ
เมธาจารยเปนเจาคณะ มีสมณศักดิ์สุดแตจะโปรดเกลา ฯ เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมเปน
อยางสูง 

เนื่องในการปกครองนี้ ผูมีตําแหนงในการปกครองไดโปรดใหมีสมณศักดิ์ ตามลําดับชั้น
ดังนี้ 

1. สมเด็จพระสังฆราช ทรงปกครองสังฆมณฑลทั่วไป 
2. สมเด็จพระราชาคณะ เจาคณะใหม 
3. พระราชาคณะผูใหญมีสี่ชั้นคือ ชั้นเจาคณะรอง ชั้นธรรม ช้ันเทพ ชั้นราช 
4. พระราชาคณะสามัญมีสามประเภทคือ พระราชาคณะเปรียญ พระราชาคณะสมถ

และฝายวิปสสนา พระราชาคณะยก 
การปกครองอันตางโดยนิกายเหลานี้จัดเปนสี่คณะคือ คณะเหนือ คณะใต คณะกลาง 

และคณะธรรมยุติกนิกาย ทั้งสามคณะขางตนมีสมเด็จพระราชาคณะเปนเจาคณะใหญ  
สวนคณะธรรมยุติกนิกาย มีเจานายปกครองติดตอตลอดมาจนถึงประกาศใช พ.ร.บ.คณะสงฆ 
พ.ศ.2484 มีสมณศักดิ์เปนสมเด็จเจาคณะใหญ มีฐานานุกรมเปนพิเศษกวาสมเด็จเจาคณะอื่น 

การปกครองคณะสงฆไทยสมัยปจจุบันสืบเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามา
อยางตอเนื่องเปนเวลานานหลายศตวรรษ มี 2 นิกาย คือ มหานิกาย และ ธรรมยุตนิกาย 
นอกจากจะใชพระธรรมวินัยในการปกครองแลว ยังมีกฎหมายเขามาเกี่ยวของ โดยมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ไดบัญญัติขึ้นมา
เพื่อใหสอดคลองกับฝายอาณาจักร โดยมีการแบงการปกครองคณะสงฆออกเปน 2 สวน คือ 

1. การปกครองคณะสงฆสวนกลาง ไดแก การปกครองคณะสงฆในสวนรวมทั่ว
ราชอาณาจักร กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเปน
ประธาน มีเจาคณะใหญหน เปนผูรับผิดชอบในการบริหารและขึ้นตรงตอมหาเถรสมาคม 
ประกอบดวยเจาคณะใหญหน 5 คณะ คือ (1) เจาคณะใหญหนกลาง ( 2) เจาคณะใหญหน
เหนือ ( 3) เจาคณะใหญหนใต (4) เจาคณะใหญหนตะวันออก (5) เจาคณะใหญธรรมยุติ  

2. การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ไดแก การปกครองคณะสงฆเฉพาะสวนการ
กําหนดแบงเขตการปกครองออกเปน ระดับ ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และวัด จะมีเจา
มหานิกาย และเจาธรรมยุติเปนผูปกครองบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรภายในวัดแตละนิกาย  
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อํานาจการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆของคณะสังฆมนตรีเดิมไดตกเปน
อํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม ดังนั้นมหาเถรสมาคมจึงมีอํานาจหนาที่ดานการบริหาร คือ  
1. จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ 2. จัดแบงเขตการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค 3. จัด
ตําแหนงผูปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค 4. แตงตั้งและถอดถอนผูปกครองคณะสงฆ เนื่องจาก
ปริมาณงานในความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคม มีมากเกินกวาที่กรรมการมหาเถรสมาคมจะ
ดําเนินการใหสําเร็จลุลวงอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคมไดออกกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2506 วาดวยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม ใหอํานาจมหาเถร
สมาคมแตงตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการชวยงานมหาเถรสมาคม เชน 1. คณะกรรมการ
การศึกษาของสงฆ 2. คณะกรรมการอํานวยการพระธรรมทูต 3. คณะอนุกรรมการรางกฎมหา
เถรสมาคม 4. คณะอนุกรรมการรางกฎนิคหกรรม 5. คณะอนุกรรมการศูนยควบคุมไป
ตางประเทศของพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) 6. คณะอนุกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะห
และศึกษาสงเคราะห 

การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคเปน ไปตามความในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ พ.ศ. 2505 ที่กําหนด ตําแหนงพระสังฆาธิการ หรือผูปกครองคณะ
สงฆตามลําดับช้ันดังนี้ 1. เจาคณะภาค 2. เจาคณะจังหวัด 3. เจาคณะอําเภอ 4. เจาคณะตําบล 
5. เจาอาวาส 

ดังนั้น การปกครองคณะสงฆปจจุบันเปนหนาที่ของมหาเถรสมาคมซึ่งมีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง และมีฆราวาส คือ อธิบดีกรมการศาสนา
เปนเลขาธิการโดยตําแหนง และทําหนาที่สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมหรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งก็ฝายธุรการเทานั้นเองเพียงคนเดียว การปกครองคณะสงฆไมมีใครไปกาวลวงไดและก็เกิด
การยอมรับเสมอมาทั้งฝายพุทธจักรและอาณาจักร 

การบริหารกิจการคณะสงฆตามภารกิจ 6 ดาน ที่คณะสงฆจะตองประพฤติปฏิบัติตาม
อํานาจ หนาที่ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (มาตรา 15 ตรี และมาตรา 19) มี
รายละเอียด ดังนี้ 1) ดานการปกครอง มีหนาที่ (1) หนาที่ตองปฏิบัติใหเปนรูปธรรม (2) หนาที่
ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถในวัด (3) หนาที่เปนธุระจัดการศึกษาและอบรม (4) หนาที่
อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล 2) ดานศาสนศึกษา 3) ดานศาสนศึกษา 4) ดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา 5) ดานการสาธารณูปการ 6) ดานการสาธารณสงเคราะห 
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2. การบริหารกิจการคณะสงฆของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ)  

 1) การบริหารกิจการคณะสงฆ ดานการปกครอง 
 พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) ไดใชแนวคิดทฤษฎีปญญาญาณ คือการใช

ปญญาพิจารณา การประพฤติประโยชน และหลักธรรม หลักอธิปไตย 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลัก
พละ 5 พรหมวิหาร 4 นําไปประยุกตในนโยบายการปกครอง ประพฤติประโยชนแกผูอื่นดวย
เสียสละ พรอมใจกันทํางานใหถึงเปาหมายที่วางไว ผูนําองคกรคณะสงฆแตระดับตางๆ สามารถ
นํามาประยุกตใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ ในสวนการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆดานการปกครอง 

 2) การบริหารกิจการคณะสงฆ ดานการศาสนศึกษา 
 ผลงานดานการศาสนศึกษาพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) เริ่มเมื่อปพ.ศ. 

2513 เปนครูสอนพระปริยัติธรรม สํานักศาสนศึกษาวัดพระเกิด พ.ศ. 2513 เปนกรรมการ
ตรวจขอสอบธรรมสนามหลวง ภาค 6 พ.ศ. 2515 เปนครูสอนพระปริยัติธรรมสํานักศาสน
ศึกษาวัดบุพพาราม พ.ศ. 2524 เปนเจาสํานักศาสนศึกษาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตําบลเชิงดอย 
เขต 1 พ.ศ. 2525 เปน ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระธาตุดอย
สะเก็ด พ.ศ. 2524 เปนกรรมการศึกษาศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบานเชิง พ.ศ. 2526 เปนกรรมการ
ตรวจธรรมสนามหลวงภาค 7 พ.ศ. 2525 เปนผูอํานวยการศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดพระธาตุดอย
สะเก็ด พ.ศ. 2529 เปนกรรมการตรวจขอสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2530 เปนพระปริยัตินิเทศ 
ประจําจังหวัดเชียงใหมพ.ศ. 2531 เปนกรรมการควบคุมหองสอบธรรมสนามหลวง อําเภอดอย
สะเก็ด พ.ศ. 2531 เปนกรรมการควบคุมหองสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดเชียงใหมพ.ศ. 2533 เปน
ผูอํานวยการศูนยศึกษาตลอดชีวิตอําเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. 2534 เปนเจาหนาที่จั ดการ
ฝายสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 

 3) การบริหารกิจการคณะสงฆ ดานศึกษาสงเคราะห 
 ผลงานดานศึกษาสงเคราะหของของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) มีดังนี้ 

พ.ศ. 2525 เปนผูอํานวยการศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พ.ศ. 
2535 เปนผูอํานวยการคายคุณธรรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พ.ศ. 2525เปนผูอํานวยการศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 

 4) การบริหารกิจการคณะสงฆ ดานการเผยแผ 
 ผลงานดานการเผยแผของของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) มีดังนี้ พ.ศ. 

2527 เปนประธานหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลเชิงดอย เขต 1 พ.ศ. 2530เปนพระธรรม
ทูตเฉพาะกิจอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2534 เปนประธานหนวยอบรม
ประชาชนประจําอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2535 เปนประธานพระธรรมทูต
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ปฏิบัติการ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2535 เปนผูอํานวยการศูนยเผยแผธรรม
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 5) การบริหารกิจการคณะสงฆ ดานสาธารณูปการ 
 ผลงานดานสาธารณูปการของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) มีดังนี้ พ.ศ. 

2524 - ปจจุบัน เปนประธานคณะกรรมการสาธารณูปการวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพ.ศ. 2526 
เปนประธานคณะกรรมการสาธาณูปการตําบลเชิงดอย เขต 1 พ.ศ. 2534เปนประธาน
คณะกรรมการสาธารณูปการอําเภอดอยสะเก็ด พ.ศ. 2542 เปนประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาการกอสรางอาคารผูปวยในโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ฝายบรรพชิตพ.ศ. 2544 เปน
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ด
ศึกษา) ฝายบรรพชิต 

 6) การบริหารกิจการคณะสงฆ ดานสาธารณสงเคราะห 
 ผลงานดานสาธารณสงเคราะหของพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) มีดังนี้ 

พ.ศ. 2524-ปจจุบัน เปนกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ การพัฒนาสุสานบานเชิงดอย หมูที่ 3 
ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2534 เปนประธานกรรมการสาธารณ
สงเคราะห คณะสงฆอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2535 เปนประธานดําเนินการ
จัดตั้ง มูลนิธิแหงความเมตตาและเอื้ออารียพระธาตุดอยสะเก็ด ใหความชวยเหลือผูปวยเอดส ผู
ไดรับจากเอดส และผูดอยโอกาส พ.ศ. 2536 เปน ประธานกรรมการที่ปรึกษากลุมแมหมาย
เอดสดอยสะเก็ด ใหความชวยเหลือผูติดเชื้อเอดสพ.ศ. 2546 เปนประธานผูกอตั้ง โครงการ 
“รมใบบุญ” ชวยเหลือผูยากไรที่เขามาอาศัยอยูในเขตที่ดินวัด โดยการตั้งกองทุนใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3. วิเคราะหบริหารงานกิจการคณะสงฆดานสาธารณสงเคราะหของพระราชโพธิวร

คุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) 

การดําเนินงานกิจกรรมคณะสงฆโดยมีพระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปฺุโญ) เปนเจา
คณะผูปกครองคณะสงฆอําเภอดอยสะเก็ด ไดยึดแนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ 6 ดาน 
คือ ดานปกครอง ดานศาสนศึกษา ดานศึกษาสงเคราะห ดานเผยแผ ดานสาธารณูปการ ดาน
สาธารณสงเคราะห ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวา 1) ดานการปกครอง ในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ ในดานปกครองพบวา ไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่และตามความจําเปนพื้นฐานของ
การบริหารกิจการคณะสงฆ ในดานปกครอง จะใหสมบูรณ ครบถวนในทุกภาค และแนวคิดและ
ความริเริ่มสรางสรรคในการบริหารงานคณะสงฆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนในการแกปญหา
การประสานงานและบริหารงานการคณะสงฆ เพื่อใหมีความรูและเขาใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
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ในตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยู เพื่อใหเขาใจและรับรูนําไปปฏิบัติในแนวเดียวกัน เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ และมติมหาเถรสมาคมที่ออกมา 2) ดานการศาสนา
ศึกษา ในการบริหารกิจการคณะสงฆ ในดานศาสนาศึกษาพบวามีการสงเสริมมีการสรางแรง
บันดาลใจใหแกคณะสงฆรวมกันทํางานดานการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ ใหประสบ
ผลสําเร็จ มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา สงเสริมใหพระภิกษุ สามาเณร ไดศึกษาเลาเรียนทั้ง
ทางโลก และทางธรรม 3) ดานการศึกษาสงเคราะห ในการบริหารกิจการคณะสงฆในดานศึกษา
สงเคราะห พบวา คือ ยังขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรูความสามารถในการสอน อยากที่จะ
เห็นเด็กและเยาวชนของชาติเปนผูมีการศึกษา เด็ก ๆ ที่อยูหางไกลในชนบท มีโอกาสเรียน
หนังสือ มีความรูที่ดี อันจะได เปนกําลังที่ดีของชาติบานเมืองในอนาคต ทานจะมอบ
ทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนทุกปเปนการชวยเหลือแบงเบาภาระของประชาชนทั่วไป การ
สนับสนุนชวยเหลือกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง บาน วัด โรงเรียน รูปแบบอื่น ๆ ไดแก 
การชวยพัฒนาสถานศึกษา การจัดหาอุปกรณการศึกษาที่จําเปน ถือวามีการบริหารจัดการและ
ดําเนินการไปไดดวยดี 4) ดานการเผยแผ ในการบริหารกิจการคณะสงฆในดานเผยแผ พบวา 
คือ การเผยแผไปในการอบรม ในการสั่งสอนประชาชนใหนําธรรมะจริงไปสั่ง เอาธรรมะคําสั่ง
สอนในทางพระพุทธศาสนาแท ๆ ไปอบรมประชาชนใหมีความรู ความเขาใจ ใหมีการประพฤติ
ปฏิบัติเรียบรอยดี บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพในเผยแผ สอดแทรกดวยปริศนาธรรมไวดวย
อุบายอันแยบยล ปฏิบัติใหเห็นเปนการเผยแผ มีพุทธวิธีการสื่อสารยึดหลักธรรมและเที่ยงตรง
เสมอ 5) ดานการสาธารณูปการ ในการบริหารกิจการคณะสงฆในดานการสาธารณูปการ พบวา
คือ ไดมีการดูแลรักษาศาสนสมบัติ สรางความโปรงใสและพอเพียงยั่งยืน ปองกันความผิดพลาด
และความรั่วไหล และปองกันขอครหาเปนการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผูบริหารและผูทําหนาที่
เกี่ยวของในเรื่องการเงินทุกระดับทุกจุดใหมีสถิติการรับเงินจากแหลงตาง ๆ และการจายเงิน
ประเภทตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ไดถูกตองและ
เหมาะสมกับลําดับความสําคัญเรงดวนเปนที่สบายใจแกทุกฝาย ไดแก ทายก ทายิกา ผูมีจิต
ศรัทธาที่บริจาค และปฏิคาหกผูรับบริจาค นับตั้งแตเจาอาวาส ผูบริหารงานวัด ผูทําหนาที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการเงินของวัด ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรลูกวัดดวยกันทั้งหมด ยังขาด
คุณสมบัติหรือความรูความสามารถของการเปนเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ดี 6) ดานสาธารณ
สงเคราะห ในการบริหารกิจการคณะสงฆในดานสาธารณสงเคราะห พบวายังประสบปญญา
ทางดานสาธารณสงเคราะหอยู กลาวคือ ยังขาดแคลนบุคลากรที่ความรูความสามารถในการลง
พื้นที่ไปพบปะและแนะนําการดูแลรักษาสุขภาพใหกับประชาชน 

ทานดําเนินกิจกรรมสาธารณะสงเคราะหดวยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เมตตา 
กรุณา และความสามัคคี ดังนี้ 1) ดานการสงเคราะหชุมชน สรางสาธารณะประโยชนใหแต
ชุมชน ในภาครัฐ เอกชน สถานที่ศึกษาอยางทั่วถึง 2) ดานการสงเคราะหดานการศึกษา จัดตั้ง
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โรงเรียนทั้งทางโลก ทางธรรม สนับสนุนทุนการศึกษา เชน การเรียนและสิ่งของที่จําเปนตอชีวิต 
3) ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ทานไดใหการชวยเหลือประชาชนที่ยากจน และมี
โครงการเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัย และยากไร เชน ครอบครัวที่ติดโรคเอดส เปนตน 4 ดาน
การสงเคราะหผูสูงอายุ ทานจัดใหมีการสงเสริมจัดตั้ง รร.ชราบาล สงเสริมภูมิปญญาพื้นบาน 
เชน ดานยาสมุนไพร เปนตน 5) ดานการสงเคราะหผูพิการ ทานไดใหการสนับสนุนทุน 
ชวยเหลือ และฝกอาชีพ จนพัฒนาชวยเหลือตนเอ 6) ดานการสงเคราะหดานอุปโภค บริโภค 
ทานไดใหการสนับสนุนการสงเสริมอาชีพ ดานการอุตสาหกรรม ใหประชาชนมีรายได เชน 
สินคาโอท็อป มีกิจกรรมที่เกี่ยวของ การเสริมสรางสุขภาพ เชน โภชนบัญญัติ การดูแล รักษา
สุขภาพ การจัดงานมหกรรมหรือกิจกรรม ตางๆ เชน กีฬาพื้นบานชมรมผูสูงอายุ กิจกรรม เขา
คายผูสูงวัยในชุมชน และกิจกรรมสันทนาการ 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 1) ควรมีการศึกษาบริหารงานกิจการคณะสงฆดานสาธารณสงเคราะหที่ปรากฏใน
พระไตรปฎกที่สัมพันธและเปนประโยชนกับการบริหารจัดการดานสาธารณสงเคราะหแบบมี
สวนรวม 

 2) ควรมีการศึกษาการวางรากฐานการบริหารจัดการดานสาธารณสงเคราะหเชิง
พุทธบูรณาการสําหรับเยาวชนรุนใหมในทศวรรษหนา 

 3) ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการดานสาธารณสงเคราะหเชิงบูรณาการ ใน
กรณีศึกษาพื้นที่ผูมีสวนไดสวนเสียนับถือศาสนาตางกัน หรือมีชาติพันธุตางกัน ในแตละภูมิ
สังคม เพื่อนโยบายขจัดความขัดแยงแบงพวกของประชาชน 

 4) ควรมีการศึกษาเรื่องการบริหารดานสาธารณสงเคราะหสมัยใหมใหเกิดสุขภาวะ
ในองครวมในดานสาธารณสงเคราะห 

 5) ควรมีการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการดานสาธารณสงเคราะหตามพุทธวิถี  
 6) ควรมีการศึกษาเรื่องพุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการบริหารงานดานสาธารณ

สงเคราะห 
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บทคัดยอ 

การวิจัย มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทและความตองการของชุมชนในการสราง
มูลคาเพิ่ม ผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตร ของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง 2) เพื่อพัฒนา
หลักสูตรในการการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกชุมชนตาํบล
ทุงแลง และ 3) เพื่อประเมินผล การฝกอบรมการสรางสัมมาชีพดวยหลักสูตรในการการสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง เปนการวจิยัแบบ
ผสมผสาน กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนกลุมสมาชิกเกษตร ในตําบลทุงแลง จํานวน 24 คน  
สุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา 
การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมาย 12 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 ผลการวิจัยพบวา ตําบลทุงแลงอยูในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใตการปกครองของ
อําเภอลอง จังหวัดแพร ประกอบดวย 12 หมูบาน มีจํานวนประชากร จํานวน 7,242 คน  
มีความตองการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑทางการเกษตรของกลวย โดยการพัฒนาหลักสูตร
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ผลิตภัณฑกลวยเบรกแตก แบรนด บรรจุภัณฑและชองทางการจําหนาย จากการประเมินความ
พึงพอใจของการเขารวมการอบรมพัฒนาสัมมาชีพ ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 โดยเรียงลําดับดาน
ความพึงพอใจจากมากที่สุดคือ การใหบริการของเจาหนาที่ รองลงมาคือ ดานประโยชนที่ได
จากการอบรม ความพึงพอใจดานวิทยากร และ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ โดยผล
ที่ไดจากการวิจัยสามารถสรางใหเกิดอาชีพเสริมในชุมชน กอใหเกิดรายไดในครัวเรือน 
สนับสนุนความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตําบลทุงแลง 
 
คําสําคัญ : ทรัพยากรพื้นฐาน, การมีสวนรวม, มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ, เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
 
 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the context and needs 
of the community in creating value added products from agricultural products 
of Thung Laeng Sub-District community members, 2) to develop a curriculum 
for creating value-added products from agricultural products of Thung Laeng 
Sub-District community members, and 3) to evaluate the results of the training 
to build a livelihood with a course on creating value-added products from 
agricultural products of Thung Laeng Sub-District community members. This 
study was a mixed methods research. The sample consisted of 30 
representatives of agricultural members in Thung Laeng sub-district by 
purposive sampling. The research instrument was a questionnaire. The data 
were analyzed with descriptive statistics. For qualitative research tool was focus 
group discussion for 12 samples using by Purposive Sampling. 

The results indicated that Thung Laeng Sub-District was in the upper 
northern region under the administration of Long District, Phrae Province, 
Consists of 12 villages with a population of 7,242 people. There was a need to 
add value to banana agricultural products by developing a course on banana 
chips products, brands, packaging, and distribution channels. From the 
satisfaction assessment of the participation in the vocational development 
training, the participants had the highest level of overall satisfaction with  
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a mean of 4.59 and a standard deviation of 0.49. The satisfaction ranked from 
the highest was staff service, followed by training benefits, instructor 
satisfaction, and amenities, respectively. The results of the research can create 
additional occupations in the community, generate household income, and 
support the strength of the grassroots economy of the Thung Laeng Sub-District 
community. 
 
Keywords : Resources base, Participation, Value added, Creative economy 
 
 
บทนํา 

 การเชื่อมโยงของทุกสวนของโลกเปนโลกที่ไรพรมแดน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยางมากมายแลวแผขยายเปนวงกวาง ประเทศไทย
เองก็ไดรับอิทธิพลจากกระแสนี้เชนกัน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่เชื่อมโยงและพึ่งพิงกับตางประเทศสูง ทําใหหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญกับการ
แขงขันและการคุกคามจากปจจัยภายนอก ในขณะเดียวกันก็ประสบปญหาอุปสรรคตางๆที่
เกิดข้ึนจากภายในดวย1 ในยุคโลกาภิวัตนเชื่อวามีปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการสามารถดํารงอยู
และแขงขันไดคือความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มโดยใชทรัพยากรพื้นฐาน
ที่มีอยูขององคการ โดยความคิดสรางสรรคของบุคคลเปนจุดเริ่มตนของการสรางสรรค
นวัตกรรม2 และความคิดสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญในการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อความอยูรอดและเติบโตขององคกร3  
 จังหวัดแพรไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัด วา “เมืองไมสัก วิถีชีวิต วัฒนธรรมลานนา 
ภูมิปญญาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล” และไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่
สําคัญรวม 3 ดานดังนี้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน แกไขปญหาความยากจนและ
                                                             

 1 อารีย นัยพินิจ ภัทรพงษ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, “การปรับตัวภายใต
กระแส โลกาภิวัตน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2557) : 1-17. 
 2 Trompenaars, F. and Hampden-Turner, Riding the waves of Innovation, (New 
York: McGraw-Hill. C, 2010). 
 3 Andriopoulos, C. and Lowe, A. Enhancing organizational creativity: The process 
of perpetual challenging. Management Decision, 38 (10), (2000). p.734-742. 
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กระจายรายได การพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเปาประสงค 5 ดาน
ดังนี้ ดานผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาไปสูสากล ประชาชนมีระดับรายไดและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ดานวัฒนธรรมของเมืองแพรเลื่องชื่อเปนที่ประทับใจสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและ
ผูมาเยือน ดานผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยตอผูบริโภคและสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น ดาน
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อประโยชนตอการแกไขปญหาภัย
แลง อุทกภัย รวมทั้งพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และดานสวนราชการสามารถ
ใหบริการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานกลยุทธ  
มี 3 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นแรกยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการ
แกไขปญหาความยากจนและกระจายรายไดกลยุทธมุงพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs สงเสริมการคา การลงทุน การอนุรักษสงเสริม
วัฒนธรรมและพัฒนาการทองเที่ยว พัฒนาสงเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม
การเกษตร ประเด็นที่สองยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบดวยกลยุทธอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาลุมน้ํายม ประเด็นที่สามประเด็นยุทธศาสตร
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวยกลยุทธพัฒนาการบริการและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย4 นํามาบูรณาการกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บนพื้นฐานของการ
สรางสรรคงาน (Creativity) การใชทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม 
การสั่งสมความรูของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ภาครัฐพยายามปรับโครงสราง
ทางการกระตุนชุมชนเขมแข็งดวยการพึ่งตนเองและใหสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคเพื่อใหชุมชนทองถิ่น มีความไดเปรียบในการแขงขันเพิ่มขึ้น5  
 ตําบลทุงแลง จังหวัดแพร ประกอบดวยสมาชิกในชุมชนที่สวนมากประกอบอาชีพดาน
การเกษตร และทําปศุสัตว ไดแก การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลาและสัตวอื่น ๆ เปนอาชีพสํารอง อีก
ทั้งสรางผลิตภัณฑจากทุนวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน เชนการทอผาฝาย เพื่อสวมใส และ
จําหนายแกผูที่สนใจ สําหรับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนตําบลทุงแลง สวนใหญจะ
ประกอบดวย การผลิตขาว สม ยางพารา ขาวโพด ตนสัก ลองกอง มันสําปะหลัง และกลวย ซึ่ง
สวนใหญมีการจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไดจากการผลิต โดยไมผานการแปรรูป
ผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เชนเดียวกับผลิตภัณฑอื่น ๆ ในชุมชน ที่ยังไมไดรับการสงเสริมให
                                                             

 4 งานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร, แผนพัฒนาจังหวัดแพร พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ .2565) ,  [ออนไลน ] ,  แหลงที่มา : http:/ /phrae.go.th/file_strategic/strategic.php [2565, 
พฤษภาคม 18]. 
 5 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), (กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2560),  
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สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑใหกับผลิตผลของชุมชน เกิดการจําหนายใหกับพอคาคนกลางที่มารับ
ซื้อในพื้นที่ ทําใหไดราคาที่ต่ํากวาตลาด สรางรายไดที่ไมเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน 
ดังนั้นการหาหนทางเพื่อชวยเหลือสมาชิกในชุมชนที่เปนแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและกลุม
เกษตรกรยังไมสามารถเขาใจถึงเทคโนโลยีการผลิตกลวยในเชิงการคา เพื่อให ไดปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตสูง เพื่อเพิ่มมูลคาของ ผลผลิตใหไดรับรายไดที่สูงขึ้นที่เหมาะสมและคุมคา
กับการลงทุน จากประเด็นปญหาขางตนของชุมชนตําบลทุงแลงดังกลาว ทีมงานผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสรางเสริมอาชีพ สรางเสริมรายไดของชุมชน ดวยแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค โดยทรัพยากรพื้นฐานที่มีอยูในชุมชน ไดแกผลิตผลทางการเกษตร 
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ซึ่งเปนอัตลักษณของชุมชน ภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื่อความอยูดีกินดีของสมาชิกในชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบริบทและความตองการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจาก
ผลิตผลทางการเกษตร ของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตร
ของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง 

3. เพื่อประเมินผลการฝกอบรมการสรางสัมมาชีพดวยหลักสูตรในการการสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยมีการ
วิ จั ย คุณภาพ  ( Qualitative Research)  จ ากนั้ นดํ า เนิ นกา รวิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง เ ชิ ง ปริ ม าณ 
(Quantitative Research) โดยมีกลุมสมาชิกในชุมชนตําบลทุงแลงเปนหนวยในการวิเคราะห 
เพื่ออธิบายถึงการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตร โดย
สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยูในตําบลทุงแลง จํานวนทั้งสิ้น 7,242 
คนจาก 12 หมูบาน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพไดเทากับ 12 คน 
โดยการจัดสรรจํานวน 1 คนตอหมูบาน แลวสุมตัวอยางแบบเจาะจง สําหรับการวิจัยเชิง
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ปริมาณไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพไดเทากับ 24 คน โดยการ
จัดสรรจํานวน 2 คนตอหมูบาน แลวสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสนทนากลุม (Focus group Discussion ) โดยมี
หัวขอการสนทนาเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่และความตองการในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
ใหกับผลิตผลการเกษตรของชุมชนตําบลทุงแลง  
  การวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (1.00 – 5.00) มีสวนประกอบ
ดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการอบรม ประกอบดวยดานวิทยากร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการใหบริการ
ของเจาหนาที่ และดานประโยชนที่ไดจากการอบรม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนสมาชิกของชุมชนในตําบลทุง
แลง อําเภอลอง จังหวัดแพร โดยดําเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) 
กิจกรรมศึกษาบริบทและความตองการของชุมชนพรอมทําการบันทึกจากการสนทนากลุม และ 
2) กิจกรรมการฝกอบรมโดยการแจกแบบสอบถามหลังการอบรม หลังจากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจสอบใหคะแนนตาม
เกณฑที่กําหนดไว เพื่อนําคะแนนของกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการ
สนนากลุม (Focus group Discussion ) แลวทําการสรุปผลของขอมูลการวิจัยที่ไดจากการ
ดําเนินกิจกรรมที่ 1  
 การวิจัยเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistic) คือ ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวทําการแปรผลที่ไดจาก
การวิเคราะหขอมูล 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตร ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค ภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง อําเภอลอง จังหวัด
แพร โดยสามารถอธิบายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาบริบทและความตองการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่ม ผลิตภัณฑจาก
ผลิตผลทางการเกษตร ของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง  
 ตําบลทุงแลงเปนหนึ่งใน 9 ตําบลของอําเภอลอง จังหวัดแพร มีพื้นที่ทั้งหมด 224 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 140,000 ไร ระยะหางจากที่วาการอําเภอลอง ประมาณ 20 
กิโลเมตร เปนพื้นที่การเกษตรจํานวน 17,352 ไร จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,584 ครัวเรือน 
โดยจํานวนประชากรทั้งหมด 7,242 คน แยกเปนชาย จํานวน 3,653 คน หญิง จํานวน 3,589 
คน ความหนาแนนเฉลี่ย 32.33 คน/ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยูที่ราบระหวาง
หุบเขา มีภูมิประเทศเปนภูเขาและปาไม มีแมน้ํายมไหลผาน สมาชิก ในชุมชนที่สวนมาก
ประกอบอาชีพดานการเกษตร และทําปศุสัตว ไดแก การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ปลาและสัตวอื่น ๆ 
เปนอาชีพเสริม อีกทั้งมีการสรางผลิตภัณฑจากทุนวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน เชนการทอผาฝาย 
เพื่อสวมใส และจําหนายแกผูที่สนใจ สําหรับผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนตําบลทุงแลง 
สวนใหญจะประกอบดวย การผลิตขาว สม ยางพารา ขาวโพด ตนสัก เงาะ ลองกอง มัน
สําปะหลัง และกลวย  

จากการสํารวจความตองการของกลุมสมาชิกในชุมชนตําบลทุงแลง พบวาทางกลุม
ตองการใชประโยชนจากกลวย เพื่อพัฒนาแปรรูปเปนกลวยเบรกแตก เปนการสรางรายไดและ
ความเขมแข็งในกระบวนการผลิตของกลุมดังนั้น การฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี การแปร
รูปผลิตภัณฑจากกลวย รวมทั้งความรูความเขาใจเรื่องบรรจุภัณฑ และหลักปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาแกกลวย ซึ่งเปน
ผลผลิตทางการเกษตรที่ทางกลุมดําเนินการ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมให ทางกลุมมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพดานการผลิต บรรจุภัณฑ และการตลาด และเปนการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนใหยั่งยืนตอไป  
 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตร
ของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง 
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 ตารางท่ี 1 รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรผลิตภัณฑกลวยเบรกแตก การสรางแบรนด 
บรรจุภัณฑและ ชองทางการจําหนาย 
 

 
ที่ 

 
หนวยการเรียนรู 

ทฤษฎี 
( ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ 
( ชั่วโมง) 

รวม 
( ชั่วโมง) 

1 คุณคาการตอยอดเพื่อสรางมลูคาเพิ่มของ
กลวย 

2  2 

2 กิจกรรมแปรรูปกลวยเปนผลิตภัณฑกลวย
เบรกแตก 

 16 16 

3 การสรางแบรนดและจัดทําตนแบบบรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอมและทันสมัย 

2 4 6 

4 การสงเสรมิการขายและการตลาด
ออฟไลน/ออนไลน  

2 4 6 

รวม 6 24 30 
  

จากตารางที่ 1 พบวาหลักสูตรผลิตภัณฑกลวยเบรกแตก การสรางแบรนด บรรจุภัณฑ
และ ชองทางการจําหนาย ประกอบไปดวย 4 หนวยการเรียนรู คือ 1) คุณคาการตอยอดเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มของกลวย 2) กิจกรรมแปรรูปกลวยเปนผลิตภัณฑกลวยเบรกแตก 3) การสราง
แบรนดและจัดทําตนแบบบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทันสมัย และ 4) การสงเสริม
การขายและการตลาดออฟไลน/ออนไลน รวมจํานวน 30 ชั่วโมง จากเนื้อหาหลักสูตรขางตน 
ไดผานกระบวนการวิเคราะหคาความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 
ทาน ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของหลักสูตร (IOC- Item Objective Congruence 
Index) ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นโดยรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชในการ
ฝกอบรม 
 3) เพื่อประเมินผลการฝกอบรมการสรางสัมมาชีพดวยหลักสูตรในการการสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกชุมชนตําบลทุงแลง 
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 ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเขารวมการ
ฝกอบรม 

ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ความพงึพอใจดานวิทยากร 4.58 0.64 มากที่สุด 
สิ่งอาํนวยความสะดวก 4.54 0.57 มากที่สุด 
การใหบรกิารของเจาหนาที ่ 4.62 0.63 มากที่สุด 
ประโยชนที่ไดจากการอบรม 4.60 0.62 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 2 พบวาผูเขารวมการฝกอบรมที่ตอบแบบสอบถาม มีผลรวมของระดับ
ความพึงพอใจทุก ๆดาน ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับแรก เปนความพึงพอใจดานการให
การบริการของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.63 
รองลงมาเปนความพึงพอใจ ดานประโยชนที่ไดจากการอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.62 ความพึงพอใจดานวิทยากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64 และความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.57 ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กลุมสมาชิกผูเขารวมงานวจิัยและผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัย 

 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 221 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยในเรื่องการศึกษาบริบทและความตองการของชุมชนเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรของชุมชน แสดงใหเห็นวาชุมชนใหความสําคัญ
อยางมาก ของการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑใหกับผลิตผลชุมชน โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐานที่
อยูในชุมชน เปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญเปนอยางแรก สอดคลองกับผลการศึกษาของ Munoz, 
Castellanos & Salinero6 ที่พบแนวคิดวาทรัพยากรขององคกรเปนปจจัย สําคัญในการทําให
องคกรมีความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และสงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร โดยที่ 
Barney, Ketchen & Wright7 กลาวไววา ความไดเปรียบนี้เกิดขึ้นจากการที่องคกร สามารถ
ครอบครองและใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูและรักษาทรัพยากรเหลานั้นไว โดยที่คูแขงไม
สามารถลอกเลียนแบบ หรือหาทรัพยากรอื่นใดมาทดแทนได นอกจากนี้ Men & Hung, 
(2012) ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูที่อยูในตัวของบุคคล ถือเปนทรัพยากรสําคัญอยางหนึ่ง การที่
องคกรจะไดเปรียบทางการแขงขัน ตองมีบุคคล ถายทอดความรูจากตัวเองไปใหผูอื่น องค
ความรูที่เกิดข้ึนตองมีการถายทอดตอ ๆ กันไป เพื่อปองกันการสูญหาย และนําไปสรางใหเกิด
ประโยชนตอองคกร เชนเดียวกับผลิตภัณฑ ที่จําหนายในตลาดชุมชน ที่เนนการผสมผสาน
วัฒนธรรม ประเพณี เขาไปในตัวผลิตภัณฑ ภายใตความรวมไมรวมมือในการดําเนินกิจการของ
ชุมชน นั้นเปนสิ่งที่สําคัญ อีกทั้งการบริหารจัดการตลาดของกลุม โดยกระบวนการมีสวนรวม 
เริ่มตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน การมีสวนรวมการดําเนินงาน การมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ของชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ จินตวีร เกษมศุข8 ซึ่งพบวา การมีสวนรวมของประชาชนที่
แทจริงเปนการที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใชทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปนในฐานะสมาชิกของสังคม และไดพัฒนาภูมิปญญา ซึ่ง
แสดงออกในรูปของการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน 

                                                             

 6 Munoz Castellenos, R. M., & Salinero Martin, M. Y. Training as a source of 
competitive advantage: performance impact and the role of firm strategy, the Spanish case. 
The international journal of Human Resource Management, 22(3), (2011). 574-594. 
 7 Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. The future of resource-based theory 
revitalization or decline?. Journal of management, 37(5), (2011) : 1299-1315.  
 8 จินตวีร เกษมศุข., “แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการพัฒนา ชุมชนที่ยั่งยืน Public 
Participation Approach for Sustainable Community Development”, วารสารวิชาการ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย บูรพา, 26(50), (2561) : 169-186. 
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โดยทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรมีสวนรวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มแรก จนกระทั่งถึงการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการเรียนรู การปรับเปลี่ยนรวมกัน ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอทุกฝาย สอดคลองกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff9 ที่กลาววา การมีสวน
รวมในการดําเนินการในองคกรหรือชุมชน มีความสําคัญและจําเปนตอการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของบุคลากรในทุก ๆ ฝายที่มีความรวมมือ
รวมใจ ประสานงาน และความรับผิดชอบรวมกัน เพราะการรวมคิดรวมทําของบุคคลทุกฝายที่
เกี่ยวของ เปนพลังสงเสริมใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผูที่มี
สวนรวม เปนผูรับผลประโยชนจากองคกร รวมทั้งผูประเมินผล 

ทั้งนี้การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลของชุมชน เปนปจจัยที่ควรให
ความสําคัญ เนื่องมากจากสมาชิกในชุมชน ที่มีความตองการจําหนายสินคาของชุมชนใหมากๆ 
จึงคิดหาวิธีการตางๆที่จะทําใหผลิตภัณฑของตนเองมีความโดดเดน มีความพิเศษ แตกตางจาก
ผลิตภัณฑของชุมชนอื่นๆ อีกทั้ง หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนแนวความคิดเหลานี้ ในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ดวยการผสมผสานวัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชน หรือสราง
ความมีลักษณะพิเศษเฉพาะใหกับผลิตภัณฑ เพื่อสรางความตองการ อยากไดมาครอบครองของ
ลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สําหรับTheepapan10 และ Wiphawin11 ที่ไดกลาวถึงแนว
ทางการสราง มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ ที่เนนกระบวนการ อันทําใหผลิตภัณฑดีขึ้นเปนการ
นําเสนอผลิตภัณฑใหมตอลูกคา ซึ่งแตกตางจากผลิตภัณฑที่มีอยู เดิมทําใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูซื้อได โดยผลิตภัณฑใหมสามารถทดแทนผลิตภัณฑเดิมได แตมีลักษณะที่
แตกตางจากไปจากผลิตภัณฑเดิมอยางสิ้นเชิง หรือเปนผลิตภัณฑใหมไดจากการปรับปรุง
ผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหดูดีขึ้นหรือตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น สอดคลองกับ 
พินพัสนีย พรหมศิริ12 ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ ไววา การ
สรางมูลคาเพิ่มที่มากกวาคูแขง จะทําใหสามารถตอบสนองความตองการ และทําใหผูบริโภค
เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑอาจทําไดดวยการเสนอ 
ผลประโยชนที่ผูบริโภคตองการ การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ สามารถสรางความเชื่อมั่น และ

                                                             

 9 Cohen, John M. and Uphoff, Norman T. Participation’s Place in Rural 
Development : Seeking Clarity Through Specificity World Development. (1980). Vol 8. 
 10 Theepapan, P. Marketing Management. (Bangkok: Amon printing, 2004). 
 11 Wiphawin, N. New product development skills. (Bangkok: SE-Educations, 2003). 
 12 พินพัสนีย พรหมศิริ, กลยุทธการตลาดสําหรับยุคแหงการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : 
ประชาชาติธุรกิจ, 2547). 
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ความไววางใจจากผูบริโภคที่ดี ที่สุด เพราะทําใหผูบริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ 
นําไปสูการแสวงหาผลิตภัณฑเหลานั้นเพื่อมาครอบครอง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ บุณฑวรรณ วิงวอน และคณะ13 ที่ไดกลาวถึงแนวทางในการ
สรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑชุมชน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วาคนใน
ชุมชนไดมีการวางแผนตอยอดทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน โดยการวางแผนระหวางชุมชนและ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อจัดตั้งกลุมในชุมชนในการ ประยุกตใชทรัพยากรในชุมชนดวย
การแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ เพราะการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑ ทําใหเกิดการสรางนวัตกรรมทางผลิตภัณฑจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนทั้งจากที่มี
อยูเดิมและสรางขึ้นมาใหม เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการสรางผลผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนสงเสริมอาชีพที่เปนประโยชน และนําไปสูความตองการของคน
ในชุมชนอยางแทจริงผานการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ การรวมตัวกันของสมาชิกใน
ชุมชน มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยรวมตัวกันเปนกลุมของคนใน
ชุมชนเพื่อประกอบกิจการโดยใชทุนและทรัพยากรพื้นฐานที่มีในชุมชนทําใหเกิดมีมูลคาเพิม่ทาง
เศรษฐกิจ 

อนึ่งจากผลงานวิจัยพบวาเขารวมโครงการ สวนใหญเปนเพศหญิง และมีสถานภาพ
สมรส สวนใหญจะมีอายุมากวา 60 ป สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกร รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจาง ซึ่งสวนใหญจะมีรายได นอยกวา 5,000 แสดงใหเห็นวาปจจุบันผูหญิง
กําลังเขามามีบทบาทสําคัญและเปนฟนเฟองในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจกรรมในชุมชนตางๆ ผูหญิงจะเปนหัวเรี่ยวหัวแรง ในการดําเนินกิจกรรมในชุมชนและ
สังคม อีกทั้งการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากผลิตผลชุมชน ดังที่ 
อรรชกา ศรีบุญเรือง14 ไดกลาวในพิธีเปดการประชุมทางวิชาการดานการสงเสริมผูประกอบการ
สตรีวาประเทศไทยมีสัดสวนแรงงานสตรีและผูประกอบการสตรีสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศใน

                                                             

 13 บุณฑวรรณ วิงวอน, อาชวิน ใจแกว, อัจฉรา เมฆสุวรรณ, และปยนุช คําเงิน. การสรางมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑดวยภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมผูสูงอายุ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 19 
ธันวาคม 2560. หนา 233-242. 
 14 อรรชกา ศรีบุญเรือง. (2560). การประชุมทางวิชาการดานการสงเสริมผูประกอบการสตรี 
(Woman’s Entrepreneurship Conference Bangkok 2017) . [ออนไลน]. แหลงที่มา : 
http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_id=165 [2565, พฤษภาคม 18] 
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ภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sarfaraz et al.15 ที่พบวาปจจุบัน
ผูหญิงมีแนวโนมที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการเปนผูประกอบการ สําหรับอายุผูประกอบการและ
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจนั้นสอดคลองกับขอคนพบของ George Deep16 ที่ไดสังเคราะห
งานวิจัยจํานวนมากและพบวาผูประกอบการสวนใหญจะเริ่มตนการทําธุรกิจในชวงอายุ 40 ป
ขึ้นไปและเมื่ออายุมากกวา 55 ป จะเริ่มมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนในระดับสูงทั้งในดาน
การบริหารจัดการ และการหาแหลงเงินทุน 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา ปญหาที่สําคัญของการพัฒนาสรางอาชีพอยางตอเนื่อง คือ
แรงงาน เนื่องจากแรงงานสวนใหญมีอาชีพหลักอยูแลวและมีอาชีพจากกิจกรรมที่ไปพัฒนาเปน
เพียงอาชีพเสริม เพราะมีผลตอบแทนที่ดีกวาการสรางอาชีพจากการตอยอดผลิตภัณฑที่มีอยู
เนื่องจากตองอาศัยความอดทนและระยะเวลาในการสรางผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักทําใหคนใน
ชุมชนมีความสนใจแตไมทําไปพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง และเลือกที่จะทําการเกษตรที่เห็น
ผลตอบแทนจํานวนมากกวา ทางหลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนา ผลิตภัณฑ  โดยเนนการสรางหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคโดยผานเรื่องเลา (Story Telling) เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
ผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาตลาดใหกวางขวางมากขึ้น และยังสามารถสราง
มูลคาเพิ่มมูลคาทางผลิตภัณฑใหมากขึ้นทําใหแรงงานรุนเกาชวยสรางและรุนใหมชวยพัฒนา 
และใหความสําคัญอยากกลับมาพัฒนาสินคาจากชุมชนใหมากขึ้น 

 
 
 
 
 

                                                             

 15 Sarfaraz, L. , Faghih, N. , & Majd, A.A. The relationship between woman 
entrepreneurship and gender equality. Journal of Global Entrepreneurship Research, 2(1), 
(2014) : 1 – 11. 
  16 George Deep. (2015). Does Age Matter For Entrepreneurial Success?. [Online]. 
Available : https: / / www. forbes. com/ sites/ georgedeeb/ 2015/ 04/ 16/ does-age-matter-for-
entrepreneurial-success/#2c8df8ce30f1 Retrieved from [2022, May 18]. 
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ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

ในสวนของชุมชนหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของสามารถนําผลการศึกษานี้เปนแนวทาง
ใน การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและตอยอดสินคาทางการเกษตรใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชยเพิ่มขึ้นโดยกระตุนและสงเสริมใหเกษตรกรเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการพัฒนาและนําเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเขามาใชในการผลิตเพื่อใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานโดย ชุมชนเกษตรกรจะตองมี
การวางแผนในการปรับตัวและเพิ่มการเรียนรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นใหทันกบั
การเปลี่ยนแปลงของโลก ไดแก การศึกษาเพิ่มเติมองคความรูใหมๆ ที่จะนํามาประยุกตใช การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญในดานการนําสินคาทางการเกษตรที่ตนเองผลิตไดไปตอยอดให
เกิดประโยชนเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น เชน พัฒนาจนไดมาตรฐานไดเครื่องหมาย อย. นอกจากนี้ 
เกษตรกรจะตองมีการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมที่ยึดติดกับการทําการเกษตรแบบเดิม ๆ มา
เปนการเปดรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรูในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยแนวทางเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยในครั้งตอไปควรที่จะศึกษาผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัส ที่มีตอ
กลุมเกษตรกร ชุมชนทองถิ่น และดานการตอยอดภาคการเกษตรใหเกิดประโยชน เชิงพาณิชย
และสาธารณะ ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของทุกชุมชน หลังจาก นั้นทําการคัดเลือก
ชุมชนที่มีศักยภาพของจังหวัดแพร มาเปนตัวอยางของชุมชนในการ วางแผนการตอยอดภาค
การเกษตรของชุมชนจังหวัดแพร ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย และสาธารณะ ตอจากนั้นการ
วิจัยควรบูรณาการการทํางานกับชุมชนนอกจังหวัดแพร เพื่อมุงสูเปาหมายของการขยาย
ผลการวิจัยใหเกิดประโยชนของการนําไปใชใหมากขึ้น รวมถึงการวางแผนการตอยอดภาค
การเกษตรใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ รวมกับชุมชนในประเทศอาเซียนทั้ง 9 
ประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาสินคาเกษตรอยาง ย่ังยืนและเกิดประโยชนรวมกันมากที่สุด  
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําในวรรณกรรมสามกกในทาง 
พระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําและคุณลักษณะของผูนําในวรรณกรรม
เรื่องสามกกในทางพระพุทธศาสนา โดยการใชวิจัยเชิงคุณภาพที่เปนการวิจัยจากเอกสาร จาก
หนังสือสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) และการวิเคราะหสามกกฉบับผูบริหารจากกอศกัดิ ์
ไชยรัศมีศักดิ์ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ไดแก เลาป โจโฉ และซุนกวน ที่เปน
ผูนําในวรรณกรรมเรื่องสามกก จํานวน 3 คน งานวิจัยนี้ใชแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของ
แมคเคลแลนด และแนวคิดรหัสแหงภาวะผูนํา ประกอบกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เปนกรอบ
ในการศึกษาวิจัยนี้ 

ผลการวิจัยพบวา โจโฉ เลาป และซุนกวน มีภาวะผูนําตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
ประกอบดวยหลักพรหมวิหาร 4 และหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ดังนั้นผูวิจัยไดนําเสนอ
ใหเห็นถึงลักษณะเดนของตัวละคร ความเหมือนและความแตกตางในการเปนผูนํา และลักษณะ
ที่ควรจะแกไขปรับปรุงในตัวละครตาง ๆ เพื่อศึกษาเปนแนวทางและสามารถนํามาปรับใชใน
การพัฒนาภาวะผูนําขององคกรหรือนํามาปรับใชในการพัฒนาตนเองไดในลักษณะภาวะผูนํา
เชิงพุทธ 

  
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, คุณลักษณะผูนํา, วรรณกรรมสามกก, ภาวะผูนําเชิงพุทธ 
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Abstract 

This research article titled “An analytical study of leadership of the 
leaders in the romance literature of three kingdoms in Buddhism” aims to study 
the leadership and characteristics of leaders in the romance literature of Three 
Kingdoms in Buddhism by using qualitative research, documentary study from 
the books of the Romance of Three Kingdoms from Chaophraya Praklang (Hon) 
and analysis of the three kingdoms executive edition from Korsak 
Chairassamesak in this study. The representative sample for this research is Liu 
Bei, Cao Cao, and Sun Quan, who are the three leading figures regarding Three 
Kingdoms literature. This research used McClelland's achievement motivation 
theory, the leadership CODE with the 4 Dharma Brahma Vihara principles as a 
framework for this research study. 

The result of the research shows Cao Cao, Liu Bei, and Sun Quan have 
the leadership based on the components of the leadership CODE with the 4 
Dharma Brahma Vihara principles and 10 Dosaphitha Dharma principles in the 
details of the elements in this concept. Thus, the researcher has presented the 
similarities and differences which represents the strengths of each leader and 
the points that should be corrected or improved for each leader as a guideline 
for learning and applying to develop the leadership of the organization or to be 
applied in self-development in a Buddhist leadership style. 

 
Keywords : Leadership, Leadership Characteristic,  
  Romance of the Three Kingdoms, the Leaders in Buddhism 
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บทนํา 

การอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อบรรลุเปาหมายบางอยางรวมกัน และการทํางานรวมกันได
อยางมีระบบ ระเบียบและคํานึงถึงเปาหมายรวมกันจนทําใหงานออกมาอยางมีประสิทธภิาพนัน้ 
บทบาทของผูนํา เปนสิ่งสําคัญมากในการทําใหทุกคนสามารถทํางานรวมกัน กลุมใดที่ผูนํามี
ภาวะผูนําที่ดีและมีวิสัยทัศนที่กาวไกล ผูนําคนนั้นจะพากลุมของตนเองไปไดไกลและมีความ
โดดเดน ทําใหทุก ๆ คนใน กลุมสามารถที่จะทํางานไดอยางเปนระบบระเบียบ และสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ดังนั้นภาวะผูนําในตัวผูนําเปนสิ่งที่จําเปนมาก ที่จะ
คอยกําหนดทิศทางสําหรับกลุมในการทํางาน สรางอิทธิพล ความมุงมั่นและกระตุนสมาชิกใน
กลุมใหสมาชิกทุกคนบรรลุทิศทางที่ไดตั้งเปาหมาย จะเห็นไดวาบทบาทของผูนําจึงเปนสิ่งที่
สําคัญมาก ทั้งคอยกระตุนใหทุก ๆ คนในกลุมทํางานไปในทิศทางเดียวกันและสรางเปาหมาย
รวมกัน ตองเปนผูที่สามารถสื่อสารใหสมาชิกทุกคนมีการทํางานรวมกันและบรรลุเปาหมาย
รวมกันได ผูนําตองเปนผูที่คอยสรางแรงจูงใจของสมาชิกในกลุมและบางครั้งก็ตองแสดงความ
เด็ดขาดในการสรางแรงจูงใจ ผูนํานอกจากจะตองมีความสามารถในการทําใหกลุมมีการทํางาน
รวมกันเปนอยางดีแลวยังตองมีการปฏิสัมพันธพูดคุยกับสมาชิกในกลุมอีกดวย เพราะการที่คน
ในกลุมมีการติดตอสื่อสารที่ดีแลวนั้นเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหการทํางานรวมกันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น1  

ภาวะผูนําจึงมีอิทธิพลตอการทํางานรวมกันเปนกลุมอยางมาก เพราะนอกจากจะทําให
สมาชิกในกลุมเปนระเบียบและทํางานรวมกันเปนกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังตองมีการ
กระตุนหรือพูดคุยใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ทําใหสมาชิกในกลุมมีความเขาใจในเปาหมาย
รวมกันและมีกําลังใจในการทํางานตอไป แตในเรื่องของผูนําเปนเรื่องของแตละบุคคลวาจะ
สามารถพัฒนาไดมากขนาดไหน เพราะคุณลักษณะของผูนําแตละคนก็ไมเหมือนกัน ทําใหผูนํา
แตละคนมีลักษณะแตกตางกันหลายรูปแบบ แตละรูปแบบตางสงผลตอการบริหารงานในทีมที่
แตกตางกันออกไป ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําตัวละคร ไดแก โจโฉ เลาป และซุน
กวน ในวรรณกรรมเรื่องสามกก ซึ่งทั้ง 3 เปนบุคคสําคัญของประวัติศาสตรจีนในยุคสามกก 
เพื่อที่จะศึกษาถึงภาวะผูนําและลักษณะการเปนผูนําของตัวละคร เพราะตัวละครแตละตัวนั้นมี
ภาวะผูนําและลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรูและนํามาปรับใชในการ
พัฒนาภาวะผูนําตามหลักการแกปญหาทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเนนไปในทางจิตปญญามากกวา
ในทางสังคมภายนอก เพราะเล็งเห็นถึงตัวของบุคคลสําคัญกวาสิ่งแวดลอม หากวาจิตใจของ

                                                             

 1 ปารวี สยัดพานิช. การสรางทีมใหมีประสิทธิภาพ. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www2.si. 
mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/kmexper ience/kmarticle/15325/ [ 26 เมษายน2563]. 
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บุคคลไมเปนปกติ แลวสังคมภายนอกก็ยอมไมเปนปกติดวยปญหาสังคมภายนอกที่ปรากฏอยู 
สวนหนึ่งยอมมาจากตัวมนุษยเอง มนุษยจึงเปนสาเหตุอยางหนึ่งที่สําคัญในการทําใหสังคมไม
เปนปกติ จึงควรแกปญหาที่จิตปญญามากกวาทางสังคมภายนอก ศิลปวิทยาและระบบการ
ทั้งหลายเทาที่มีอยูมุงแตจะแกปญหาที่ไมสมบูรณ อาจพูดอีกอยางหนึ่งวา การแกปญหาตาม
หลักพระพุทธศาสนา ไมใชการแกปญหาที่ขางนอก หรือแกที่ขางในเพียงอยางเดียว คือใหแก
ตั้งแตขางในออกมาที่เดียว แกปญหาทั้งหมดแกที่เหตุปจจัยไมวาขางนอกหรือขางใน  
 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําและคุณลักษณะของผูนําในวรรณกรรมเรื่องสามกกในทาง
พระพุทธศาสนา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําในวรรณกรรมสามกกในทาง 
พระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําและลักษณะความเปนผูนําในวรรณกรรม
จีนเรื่องสามกกในทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพที่เปนการ
วิจัยจากขอมูลในหนังสือสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) และการวิเคราะหสามกกฉบับ
ผูบริหารจากกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ไดแก เลาป  
โจโฉ และซุนกวน ที่เปนผูนําในวรรณกรรมจีนเรื่องสามกก จํานวน 3 คน งานวิจัยนี้ใชแนวคิด
จากทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด และแนวคิดรหัสแหงภาวะผูนํา ประกอบ
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เปนกรอบการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Research) และหนังสือสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) และการวิเคราะหสามกกฉบับ
ผูบริหารจากกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตามหลักพุทธศาสนา และใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูล 
การสรางสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) การตั้งคําถาม และการวิเคราะหจาก
เอกสาร (Content Analysis)2 นอกจากนั้นยังนําเหตุการณที่ เกี่ยวของกับตัวละครทั้ง 3  
มาวิเคราะหขอมูลตามทฤษฎีของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในการศึกษาความเปนผูนํา  
และแนวคิดรหัสแหงภาวะผูนํา ศึกษาลักษณะความเปนผูนําของตัวละครและทบทวน
วรรณกรรมวิจารณ (Literary Criticism) ในทางพุทธศาสนา 
                                                             

 2 สุภางค จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2556), หนา ๒๔. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 232  

 

ผลการวิจัย 

ลักษณะเดนของผูนําในวรรณกรรมสามกก 
เลาป ผูนําจกกก 

1. เนนการบริหารงานดวยคุณธรรมและเมตตาธรรม ในยุคสมัยสามกก คนสวนใหญมัก
ไมสนใจวิธีการที่ใช เพื่อไดมาซึ่งเปาหมายที่ตองการ แตเลาปเลือกที่จะประพฤติตนอยูใน
คุณธรรมอยางสม่ําเสมอ ทําใหเลาปชนะใจมวลชนทั้งหลายและเปนที่ยอมรับสรรเสริญของคน
ทั่วแผนดิน แมวาเลาปจะใหเงินเดือนสวัสดิการนอยกวาคนอื่น ๆ แตลูกนองที่ดีและมี
ความสามารถอยาง ขงเบง กวนอู เตียวหุย จูลง ก็ไมคิดตีจากเลาป ลักษณะการบริหารคนของ
เลาปสะทอนใหเราเห็นวา ความยากลําบากในการสรางธุรกิจจริง ๆ แลวไมไดอยูที่การสรรหา
คนที่มีคุณภาพเพียงอยางเดียว แตคือการรักษาคนเกง เหลานั้นใหอยูกับเราไดนาน ๆ ในวาระ
สุดทายของเลาปยังไดแนะนําวิชาการปกครองชั้นสูง และถายทอดเคล็ดลับความสําเร็จทางดาน
คุณธรรมใหแกลูกชายวาอยาเห็นวาเปนเพียงความผิดเล็กนอย จึงไดกระทํา อยาเห็นวาเปน
เพียงความดีเล็กนอยจึงไมกระทํา ดวยคุณธรรมอันประเสริฐเทานั้น จึงจะชนะใจผูคนทั้งปวง ซึ่ง
คุณสมบัติในขอนี้ของเลาป ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 1) พรหมวิหาร 4 ในเรื่อง
เมตตา คือ ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข 2) ทศพิธราชธรรม ในเรื่อง อาชวะ คือ ความมีอัธยาศัย
ชื่อตรง มั่นในสุจริตธรรม และในเรื่องของมัทวะ คือ ความมีอัธยาศัยดีงาม ละมุน ละไม 
ออนโยนสุภาพ 3) ธรรม โลกบาล คือ มีหิริ ความละอายในตนเองในการทําชั่ว 4) การกําจัด
นิวรณ 5คือ มีจิตประกอบดวยเมตตา ไมพยาบาทปองรายผูอื่น และ 5) หลักคุณธรรมของ
ผูบริหาร 6 คือ ทยา โดย เอ็นดู และกรุณาผูอื่น 

2. การเลือกใชคนเปน เลาปมักสรรหาคนที่มีคุณภาพมารวมทีม เพราะองคกรจะไม
สามารถเจริญกาวหนาได หากปราศจากการสรางคนรุนใหมขึ้นมาทดแทน แตทั้งนี้ก็ไมไดละเลย
คนเกาที่มีความสามารถ ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของเลาป ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 
1) ราชสังคหวัตถุ 4 ขอ ปุริสเมธัง คือ ความเปนผูฉลาดในการดูคนสามารถเลือกแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงในความถูกตองและเหมาะสม 2) ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาหลักธรรม
แหงความสําเร็จ คือ วิมังสา การไตรตรองรอบคอบในการทํางาน 

3. ใชหลักการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจการบริหารของเลาปจะเห็นไดจาก
กรณีของขงเบง แมขงเบงจะมีอายุหางจากเลาปกวา 20 ป แตเลาป ก็ใหอํานาจแกขงเบงในการ
บริหารและตัดสินใจไดอยางอิสระ โดยตนเองทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกตการณและสนับสนุน
การทํางาน จะเขามาแทรกแซงก็ตอเมื่อมีความขัดแยงระหวางทีมงานเทานั้น ซึ่งคุณสมบัติในขอ
นี้ของเลาป ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 1) สมานัตตตา การทําตนใหเปนกันเอง 
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เขากันกับผูรับ 2) ราชสังคหวัตถุ 4 ขอ ปุริสเมธัง คือ ความเปนผู ฉลาดในการดูคนสามารถ
เลือกแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในความถูกตองและเหมาะสม 3) สัปปุริสธรรม 7 ขอ บุคคล
โรปรัชญญตา คือ เปนผูรูจักคบคน 

 
โจโฉ ผูนําวุยกก 

1. เนนเรื่องการบริหารคน โดยเฉพาะการคัดเลือกคนที่มีความสามารถ จัดคนเกงให
เหมาะสมกับงานตางๆ ที่มอบหมาย โดยถือคติที่วา “ไมวาแมวขาวแมวดํา จับหนูไดก็เปนแมวที่
ดี” เปนการใชคนแบบไมคํานึงถึงภูมิหลัง แตดูที่ความสามารถกันจริง ๆ ดังนั้นในวุยกก จึงเต็ม
ไปดวยคนที่มีความรูความสามารถและเปยมไปดวยคุณภาพทั้งสิ้น ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของโจโฉ 
ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 1) ราชสังคหวัตถุ 4 ขอ ปุริสเมธัง คือ ความเปนผู
ฉลาดในการดูตนสามารถเลือกแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในความถูกตองและเหมาะสม 

2. การประเมินผลงานดวยผลลัพธ การที่จะเปนลูกนองโจโฉได ตองมีความ
กระตือรือรนอยูตลอดเวลา เพราะหากอยูนิ่งเมื่อไหร ก็จะถูกผูมีความสามารถกวาทําความดี
ความชอบแซงหนาไป แตดวยเหตุที่ตองการผลสําเร็จนี้เอง ทําใหถูกมองวาโจโฉเปนคนที่
เหี้ยมโหดไปโดยปริยายซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของโจโฉ ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 1) 
หลักคุณธรรมของผูบริหาร 6 คือ อิกขนา โดย เอาใจใส ตรวจตรา ตลอดจนติดตามงานทําให
เห็นภาพการทํางานโดยเปนจริงของผูใตบังคับบัญชา 

 3. การรูนิสัยและความสามารถของลูกนอง สิ่งนี้เปนสิ่งที่โจโฉแสดงใหเห็นวา การมี
ลูกนองเกงเพียงอยางเดียวนั้นไมพอ แตคนเปนหัวหนาจําเปนตองรูจักลูกนองอยางลึกซึ้ง และ
การมอบหมายหนาที่ใหเหมาะสมกับความสามารถของคน จึงจะถือไดวาเปนผูบริหารที่ยอด
เยี่ยมอยางแทจริง ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของโจโฉ ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก  
1) บารมี 6 คือ ฌาน การแพงพิจารณาความเปนจริง ของผูใตบังคับบัญชา และความสามารถ
ในการทํางานของแตละคน 2) สัปปุริสธรรม 7 คือ บุคคลโรปรัชญญตา ความเปนผูรูจัก คบคน 
รูลักษณะของแตละคนวาเปนแบบไหน นิสัย ความสามารถเปนเชนไร สงผลถึงการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4. มีนิสัยเปนกันเอง เปนสวนที่ชวยใหโจโฉประสบความสําเร็จทางการเมือง เพราะการ
วางมาดเครงขรึมมากเกินไป อาจสรางความกดดันและความหวาดระแวงใหลูกนอง ในทํางาน 
โจโฉจะเปนคนที่มีบุคลิกเครงเครียด จริงจัง แตเวลาที่บานเมืองปกติ โจโฉจะมีนิสัยขี้เลน  
เปนคนมีอารมณขัน พูดจาเปดเผยตรงไปตรงมา ใชทั้งพระเดชและพระคุณในการบริหารงาน 
และบริหารคน นิสัยเหลานี้คือเสนหของโจโฉ ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของโจโฉ ตรงกับหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา ไดแก พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
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5. มีจิตวิทยาในการจัดการลูกนองสูง ยกตัวอยางกรณีเมื่อครั้งเอาชนะอวนเสี้ยวใน
ศึกกัวตอ โจโฉยึดจดหมายลับที่ลูกนองเขียนไปสวามิภักด์ิตออวนเสี้ยวไดมากมาย แตโจโฉกลับ
สั่งใหคนนําจดหมายไปเผาทิ้ง ไมเปดอานแมสักฉบับเดียว ถือเปนการซื้อใจลูกนอง ผลที่ไดก็
คือโจโฉไดใจลูกนองกลับมามากมาย น่ีคือจิตวิทยาของผูมีวิสัยทัศน ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของโจ
โฉ ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 1) ขันติโสรัจจะ คือ ขันติ อดทนตอกําลังแหงความ
โกรธแคน ไมแสดงออกอาการ กาย วาจา ใจ ที่ไมนารัก 2) ราชสังคหวัตถุ 4 คือ วาจาเปยยัง 
ความเปนบุคคลรูจักผอนสั้น ผอนยาวตามเหตุการณ ทําใหสามารถบริหารงานบุคคลและวาง 
ยุทธศาสตร แผนการลวงหนาไดอยางเหมาะเจาะ  

 
ซุนกวน ผูนํางอกก 

1. เนนการระดมความคิดของทั้งคนรุนเกาและรุนใหม การประชุมงานในแตละครั้ง ซุน
กวนจะระดมความคิดจากทั้งขุนนางเกาและขุนนางใหม โดยใหทุกฝายนําขอมูลเหตุผลมา
วิพากษวิจารณและถกประเด็นกันเพื่อหาขอสรุปที่ดีที่สุด โดยทายที่สุดแลวซุนกวนจะนําขอมลูที่
ไดมาใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการจัดตั้งนโยบายสําคัญตาง ๆ ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของ
ซุนกวน ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 1) กาลามสูตร คือ การหาขอมูลใหรอบดาน
แลวนํามาวิเคราะหตัดสินใจ ไมเชื่อเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง 2) ยุติธรรม 5 คือ อสา หะเสนะ 
ตัดสินดวยปญญาไมตัดสินดวยอารมณและผลุนผลัน 3) ธรรมเครื่องใหกาวหนา 7 คือ นิสัมม
การ การใครครวญพิจารณาแลวจึงทํา 

2. การวัดคนที่ความสามารถ ไมถือรุน ไมถืออายุ จะเห็นไดจากกรณีของลกซุนที่แมจะ
เปนเพียงที่ปรึกษาปลายแถว แตเมื่อซุนกวนรูถึงความสามารถที่อยูภายในของลกซุน ก็กลาที่จะ
มอบตําแหนงสําคัญใหลกซุนบัญชาการรบเพื่อตานทัพเลาปจนไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด  
ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของซุนกวน ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก ปุริสเมธัง คือ ความ
เปนผูฉลาดในการดูคนและความสามารถเลือกแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในความถูกตอง
เหมาะสม 

3. การรูจุดเดนจุดดอยของลูกนองและสงเสริมการพัฒนาตนเอง ซุนกวนจะรูจุดออน
ของลูกนองและพูดจูงใจใหลูกนองพัฒนาตนเองอยูเสมอ จะเห็นไดจากกรณีของลิบอง ที่ซุนกวน
เห็นวาเปนคนที่มีศักยภาพ แตที่บานฐานะยากจน ขาดโอกาสศึกษาเลาเรียน จึงใหโอวาทเพื่อให
ใสใจการอานตํารา จนสามารถสนทนาวิเคราะหสถานการณบานเมืองไดดี ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้
ของซุนกวน ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 1) ละเวนนิวรณ 5 คือ มีจิตประกอบดวย
เมตตา แนะนําสิ่งที่เจริญใหแกผูใตบังคับบัญชา และ 2) ยุติธรรม 5 คือ สัจจวา การแนะนําดวย
ความจริงใจ 
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4. การไวใจลูกนองอยางมั่นคง แมจะมีขุนนางบางคนที่ชอบใสรายจูกัดกิ๋นวาเคยสนิท
สนมและอาจสมรูรวมคิดกับศัตรู แตซุนกวนก็ยังคงใหความไววางใจจูกัดกิ๋น ไมหลงเชื่อตามคํายุ
แยงของขุนนางเหลานั้น ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของซุนกวน ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
ไดแก 1) อิทธิบาท 4 คือ วิมังสา การไตรตรองหาเหตุผล และ 2) อวิโรธนะ คือ การธํารงรักษา
ไวซึ่งความยุติธรรม 

5. การยอมรับคําตําหนิจากลูกนอง ซุนกวนยอมรับความผิดของตนเองอยาง
ตรงไปตรงมา แมจะมีนิสัยเอาแตใจตัวเองซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตก็ไมเคยโยนความผิด
ของตนเองใหลูกนอง ซึ่งคุณสมบัติในขอนี้ของซุน กวน ตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก 
1) ฌาน คือ การเพงพิจารณาใหเห็นจริง และ 2) ละนิวรณ 5 คือ อุธัจจะกุกกุจจะ ละความ
ฟุงซานและรําคาญ 

 
การเปรียบเทียบลักษณะเดนของตัวละครตาง ๆ ที่เหมือนและตางกัน 

1. การสรางทีมงานที่มีคุณภาพ ทั้งโจโฉและเลาปตางตระหนักในความสําคัญของการมี
ทีมงานที่ดี แตตางกันที่วิธีการดึงคนเขากลุม กลาวคือ โจโฉใชวิธีการใหรางวัลและผลประโยชน 
แตเลาปใชการซื้อใจลูกนองดวยการไววางใจลูกนอง 

2. การบริหารงาน แบบของซุนกวนเปนการระดมความคิดสมองของคณะกรรมการ  
ซึ่งตางจากโจโฉและเลาปที่รวมอํานาจอยูที่ศูนยกลาง กลาวคือ โจโฉเปนแบบผูนําเผด็จการ 
และเลาปใชหลักการกระจายอํานาจ โดยมีขงเบงเปนผูบริหาร ซึ่งแนวทางของซุนกวนนั้นเปน
การบริหารแบบหลายหัวดีกวาหัวเดียว แตทั้งนี้การระดมสมองเพื่อทําใหเกิดมุมมองหลากหลาย
ในการปฏิบัติ ข้ึนอยูกับความสามารถและวิจารณญาณของผูนําดวย  

3. การบริหารคน โจโฉใชการบริหารแบบยึดหลัก “แมวสีอะไรก็ได ขอใหจับหนูไดเปน
พอ” สวนเลาปยึดหลักการเลือกใชคน การเลือกคนดี มีคุณธรรมมารวมอุดมการณ ซึ่งแนวทาง
การบริหารแบบโจโฉนั้น ตองยอมรับวาระยะสั้น อาจไดผลดี มีการแขงขันกันในองคกร เพราะ
วัดคนที่ผลงาน แตในระยะยาวอาจเสียหายได เพราะแตละคนจะเนนเปาหมายระยะสั้น อาจทํา
ใหลูกนองไมมีความจงรักภักดีตอองคกรอยางแทจริง และยึดเรื่องผลประโยชนตอบแทนเปน
หลัก 

 
ผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมคําสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเปนสิ่งที่ทันสมัยเปนวิทยาศาสตร 
และสามารถนํามาปรับใชไดกับการดํารงชีวิต และการทํางานในปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของ
ภาวะผูนําหลักธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น เกี่ยวของกับผูที่สามารถนํามา
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ประยุกตใชได หลักผูนําจากพระพุทธศาสนาประการแรก คือ บทบาทของผูนํากับการสื่อสาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันไมวาจะจากปญหาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ ผูนํา
ขององคกรตาง ๆ ตองใหความสําคัญกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยผูบริหาร
ตองใชหลักกัลยาณมิตรธรรมหรือธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ คือ วัตตา หรือเปนผูรูจักพูด 
โดยการที่จะเปนนักพูดที่ดีนั้นตองพูดใหผูอื่นสามารถเขาใจได พูดใหผูอื่นไดประโยชน หรือพูด
ใหผูอื่นชวยกันสรางสรรคประโยชน ไมใชการพูดเพื่อหาประโยชนใหแกตนเอง โดยพระพุทธเจา
ไดทรงแสดงลักษณะของนักสื่อสาร หรือนักพูดที่ดีไว 4 ประการดวยกัน ไดแก พูดแจมแจง  
คือตองพูดใหเขาใจและชัดเจน พูดจูงใจ คือพูดจนทําใหคนยอมรับและอยากจะลงมือทํา พูดเรา
ใจเปนการพูดใหเกิดความคึกคักและกระตือรือรน พูดใหราเริง คือเปนการพูดใหเกิดความราเริง 
มีความหวังในผลดีและทางที่จะสําเร็จ การเปนผูรูจัก พูดตามหลักการขางตน สามารถนํามา
ปรับใชกับการพูดเนื่องในโอกาสตาง ๆ ไมจําเปนแตตองเปนการพูดของ ผูนําเทานั้น แมกระทั่ง
ครูบาอาจารยที่สอนหนังสือเอง ก็ตองรูจักพูดใหแจมแจง จูงใจ เราใจ และราเริง เพื่อใหผูเรียน
ไดมีความเขาใจ กระตือรือรน และสนใจที่จะเรียนหนังสือ สําหรับตัวผูนํา นอกเหนือจากการ
รูจักที่จะ พูดแลวยังตองรูจักที่จะฟงดวย โดยทานใชคําวา วจนักขโม แปลวาควรทนหรือฟงตอ
ถอยคําของคนอื่น พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถามคําเสนอแนะวิพากษวิจารณ อดทน ฟงได
ไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว สําหรับผูนํานั้นการเปนผูฟงที่ดี ถือเปนสิ่งที่ทาทายและทําไดยาก เพราะผูนํา
สวนใหญมักชอบพูดมากกวาชอบฟงผูอื่นพูด โดยเฉพาะผูอื่นที่ต่ํ ากวาตน นอกจากนั้น  
ไดมีหลักธรรมที่วา คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลวารูจักแถลงเรื่องราวตาง ๆ ที่ลึกซึ้ง เรื่องที่ลึกที่
ยาก ก็ทําใหตื้นใหงายได สามารถอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ที่สําคัญ ใหผูอื่นเขาใจไดงาย 

ผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาประการแรก คือ บทบาทของผูนํากับการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน ไมวาจะจากปญหาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ ทําให
ผูนําขององคกรตาง ๆ ตองใหความสําคัญกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร  
โดยภายใตหลักกัลยาณมิตร ธรรมหรือธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการนั้นมีอยูขอหนึ่ง  
คือ วัตตา หรือเปนผูรักจักพูด โดยการที่จะเปนนักพูดที่ดีนั้นตองพูดใหผูอื่นสามารถเขาใจได  
พูดใหผูอื่นไดประโยชน หรือพูดใหผูอื่นชวยกันสรางสรรคประโยชน ไมใชการพูดเพื่อหา
ประโยชนใหแกตนเอง โดยพระพุทธเจาไดทรงแสดง ลักษณะของนักสื่อสาร หรือนักพูดที่ดี ไว 
4 ประการดวยกัน ไดแก พูดแจมแจง คือการอธิบายใหเขาใจไดชัดเจน พูดจูงใจคือพูดจนคน
ยอมรับและอยากจะลงมือทํา พูดเราใจ คือพูดใหเกิดความคึกคัก กระตือรือรน และพูดใหราเริง 
คือพูดใหเกิดความราเริง มีความหวังในผลดีและทางที่จะสําเร็จ 

หลักผูนําจากพระพุทธศาสนาประการที่สอง คือหลักพรหมวิหาร 4 ประการ ซึ่งถือเปน
คุณธรรม พื้นฐานที่ผูบริหารจะตองมีอยูประจําในจิตใจ เพื่อนําไปสูการแสดงออกที่ดีและ
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เหมาะสม สําหรับตัวผูนํา ถา สามารถแสดงออกไดอยางดีและเหมาะสมแลว ก็จะนําไปสูศรัทธา
จากบุคคลตาง ๆ ในองคกร และทําให สามารถนําพาทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได พรหมวิหาร 
4 นั้นประกอบดวย เมตตา ความเปนมิตรไมตรีตอผูอื่น มีน้ําใจ ปรารถนาดีตอผูอื่น กรุณา  
คือ ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข ความสงสารคิดชวยใหผูอื่นพนทุกข โดยผูนําจะตองมี
กรุณาชวยบําบัดทุกขให มุทิตา คือ เมื่อพนักงาน เพื่อนรวมงานมีความสุข ความสําเร็จมากขึ้น 
ผูนําก็จะตองยินดี และสุดทาย คือ อุเบกขา คือ การรักษาความเปนกลาง ไมลําเอียง ไมเขาขาง
ใดขางหนึ่ง หลักพรหมวิหารสี่นั้นเปนสิ่งที่ผูนําควรจะยึดเปนหลักธรรมในการบริหารงานเปนระ
จําวันทั่วไป โดยเฉพาะกับผูอื่น ไมวาจะเปนเพื่อนรวมงาน ลูกนอง หรือผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ 
กับองคกร โดยเมื่อบุคคลอื่นมีปญหา มีทุกข เดือดรอน ผูนําก็ตองมีความกรุณาที่จะแกไขปญหา 
ในขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลอื่นประสบความสําเร็จ มีความสุขก็ตองมีมุทิตา ที่จะชวยสงเสริม
สนับสนุน และยินดีในความสําเร็จของผูอื่น ในชวงสถานการณปกตินั้นก็ตองคอยดูแล เอาใจใส
ใหบุคคลตาง ๆ ในองคกรมีความสุขในการทํางาน และสุดทายในการบริหารงานทุกอยางผูนํา
จะตองมีและสามารถรักษาความเปนกลาง ไมลําเอียง เขาขางใดขางหนึ่ง ซึ่งหลัก ของอุเบกขา
นั้นจะคุมเมตตา กรุณา มุทิตา ไวอีกดวย โดยการปฏิบัติหรือชวยเหลือผูอื่นนั้น ก็จะตองมีความ 
เปนกลาง ไมลําเอียง ปจจุบันเรารับอิทธิพลในแนวคิดทางดานการบริหารจากโลกตะวันตกมา
มากขึ้น ทําใหเรามักจะละเลยการนําหลักธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาปรับใชกับการ
นําองคกรของเรา แตจริง ๆ แลว การนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาปรับใชกับการ
บริหารองคกรนั้น นาจะเหมาะกับบริบทของประเทศไทยมากกวาการนําหลักของตะวันตกมาใช
แตเพียงอยางเดียว 

นอกจากนั้นยังมีคําสอนที่พูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผูนําดังที่ปรากฏอยูในทุติยปาปริก
สูตร (อง.จตุกก. (ไทย) 21/157/203) วาผูนําจะตองประกอบไปดวย ดังนี้คือ 1) จักขุมา คือ  
มีปญญามองการณไกล 2) วิธุโร มี ความเชี่ยวชาญ ไมสะเพราตอหนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ  
3) นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี พรอมทั้งผูนําควรประกอบดวยคุณธรรม  
ควรวางตัวในกฎระเบียบอยางเครงครัดในสังฆโสภณสูตร พระพุทธองคแสดงใหเห็นถึงลักษณะ 
และคุณสมบัติของ ผูบริหารหรือผูนํา ไววา 1) วิยัตโต เปนผูที่มีปญญา 2) วินีโต เปนผูที่มี
ระเบียบวินัยดี 3) วิสารโท เปนผูทแกลวกลา 4) พหุสุโต เปนผูที่มีความรูในการศึกษาอยางมาก 
5) ธัมมานุธัมมปฏิปนโน เปนผูที่ปฏิบัติธรรม รักษาอยูในความถูกตองเหมาะสม (อง. จตุกก. 
(ไทย) 21/7/9-10) และหากพิจารณาถึงสังคมของประเทศไทยพระพุทธศาสนาถือเปนศาสนา
หลักประจําชาติ การนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชก็นาจะเอื้อ
กับวัฒนธรรมไทยไมมากก็นอย การนําหลักธรรมมาประยุกตใชสูการเปนผูนําที่ดีและคําสั่งสอน
ที่สําคัญที่จะแสดงลักษณะของ ผูนําที่ดีเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติ ไดแก 
ทศพิธราชธรรม 10, พรหมวิหารธรรม 4, สังคหะวัตถุ 4, อธิษฐานธรรม 4, ขันติโสรัจจะ  
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หิริโอตัปปะ, อคติ 4, อิทธิบาท 4, คริสุข 4, เวสารัธชกรณะ 5, ยุติธรรม 5, กัลยาณมิตรธรรม 7, 
อปริหานิยธรรม 7, นาถกรณธรรม 10 และบารมี 10 ประการ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับ
การบริหารจัดการในยุคปจจุบันได  

วรรณกรรมสามกก เหตุการณบานเมืองในตอนนั้นอยูในความระส่ําระสาย บานเมืองมี
แต สงครามผูคนตางเอาตัวรอด ผูนําตางแยงชิงการเปนใหญ อํานาจและผลประโยชน แตก็มีหลัก
ตาง ๆ ที่ ชี้ใหเห็นถึงการกระทําและผล ซึ่งปจจุบันศาสตรตาง ๆ นําวรรณกรรมสามกกมา
ประยุกตและถอดกลยุทธตาง ๆ แมแตในศาสตรทางธุรกิจ ซึ่งอีกฝงมาทางทิศตะวันตกทางภูมิ
รัฐศาสตรโดยมีเทือกเขาหิมาลัยกันอยูนั้น ไดเกิดพุทธศาสนา ซึ่งเกิดในยุคใกลเคียงกัน ทําใหเกิด
การเปรียบเทียบในหลายศาสตรในแตละเชิงบริบท ทั้งดําเนินชีวิตที่มุงมั่นและแสวงหาบางสิ่ง 
และนํามาปรับใชใหกาวไปสูอนาคตที่เปนอริยะในดานตาง ๆ  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผูนํา (Leader) เปนผูมีอํานาจและมีความสามารถช้ีนําบุคคลในองคกรในการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ให ควรบรรลุตามที่วางไว จึงมีประเด็นนาสนใจวา ตองทําอะไร ทําแบบไหน ที่สามารถ
ทําใหบุคคลในองคกร ทุมเทในการทํางาน และทําใหงานสําเร็จอยางเต็มใจ ตรงกันขามบางคน
ทําอะไร ใหบุคคลในองคกร ไมอยากที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จแลว ยังพรอมขับไลผูนําใหไปจาก
องคการ เพื่อใหเขาใจภาวะผูนํา (Leadership) และผูนํา (Leader) มากขึ้น จึงใหความหมาย
ของผูนํา ดังนี้ 1) ผูนํา คือคนที่มีความสามารถใชอํานาจบริหารผูอื่นในการทํางาน เพื่อใหบรรลุ
ถึงเปาหมายที่ตั้งไว 2) ผูนํา คือคนที่สามารถในการชักจูงใหคนอื่นทํางานใหสําเร็จตามตองการ 
3) ผูนํา คือ คนที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุม และเปนผูที่ตองปฏิบัติภาระหนาที่เปนผูนํา ทําหนาที่
มอบหมายงานใหบุคคลอื่นในกลุมที่เหลือก็คือผูตาม แมจะเปนหัวหนากลุมยอยหรือ ผูชวยใน
การปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ก็ตาม 4) ผูนํา คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือแตงตั้ง หรือการยก
ยองขึ้นมาของกลุม เพื่อใหทําหนาที่เปนผูชี้แนะและชวยเหลือใหกลุมประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไวได 

จากที่กลาวขางตน จึงสรุปแนวคิดได 5 ประการ คือ 1) ผูนํา ถือวาเปนตัวกลางในการ
ประสานงานในองคกร และมีอํานาจในการตัดสินใจ 2) ผูนํา เปนคนที่สามารถพาองคกรหรือ
กลุมไปสูเปาหมาย 3) ผูนํา เปนคนที่องคกรสวนมากยอมรับและไววางใจใหเปนผูนํา 4) ผู นํามี
คุณสมบัติเฉพาะคือการแทรกสอดอํานาจในการเปลี่ยนแปลงของกลุม 5) ผูนํา เปนผูซึ่งตองนํา
กลุมใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค และตองแสดงบทบาทและความเปนผูนํา จึงอาจกลาวไดวา 
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ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถชักจูง หรือชี้นําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

นักวิชาการใหความเห็นวาผูนําเปนตัวบุคคลหรือกลุมบุคคล (Persons) สวนภาวะผูนํา
(Leadership) นั้นเปนสิ่งที่แสดงออกมาจากบุคคลที่เปนผูนํานั้น อยางไรก็ตาม นักวิชาการไดให
ความหมายของภาวะผูนําเอาไวตาง ๆ กันหลายทรรศนะ ยกตัวอยางเชน 1) ภาวะผูนํา 
หมายถึง กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจที่ตนมีอยูในการชักนําหรือโนมนาวให
ผูใตบังคับบัญชาภายในองคการหรือในกลุมคนในสถานตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกของกลุมได ปฏิบัติ
หนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพที่สุดใหบรรลุเปาหมายขององคการ 2) ภาวะผูนํา หมายถึง 
กระบวนการของการสั่งการและใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสมาชิกภายในองคการ 
นอกจากนี้ 3) ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํากับกลุมบุคคลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เปนตน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผูนําทั้งสาม ไดแก เลาป โจโฉ และซุนกวน มีความเปนผูนําอยางแรงกลา จาก
การศึกษาที่พบวา ผูนําทั้งสามมีความเปนผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และรหัสแหง
ภาวะผูนํา3 โดยเฉพาะการมีอิทธิพลทางความคิดหรือภาวะผูนําเชิงบารมี ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ เดชา โลจนสิริศิลป4 ที่ไดศึกษาเรื่องการตัดสินใจภายใตสถานการณวิกฤติ: 
พฤติกรรมผูนํา ในพงศาวดารสามกก และผลการศึกษาพบวา ผูนําทั้งสาม มีคุณลักษณะ
สอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ กลาวคือ ผูนําทั้งสามแสดงออกถึงความมี
สติปญญา แมตองเผชิญกับสถานการณวิกฤติ มีความกลาหาญและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ มี
ความเมตตาหวงใยตอผูใตบังคับบัญชา และมีคุณธรรม ผูนําทั้งสามมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่
คลายคลึงกัน กลาวคือ มีการวิเคราะห ขอมูลสภาพแวดลอมเพื่อใหเขาใจสถานการณ มีการ
วิเคราะหทางเลือกกอนการตัดสินใจ และตัดสินใจเพื่อใหได ผลดีที่สุดสําหรับองคการภายใต
สถานการณที่เผชิญอยู แตความตางจะตรงที่การเปนผูนําใหสอดคลองกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เนื่องจากผูนําแบบเลาปเนนการบริหารงานดวยคุณธรรมและเมตตาธรรม จึง
ทําใหเลาปชนะใจมวลชนทั้งหลายและเปนที่ยอมรับสรรเสริญของคนทั่วแผนดิน เปนผูนําที่

                                                             

 3 ธีรวัตร วุฒิพัฒนานนท และสมบัติ กุสุมาวลี, “การวิเคราะหภาวะผูนําของผูนําในวรรณกรรมสาม
กก”, วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ, ปที่ 10 ฉบับที่ 2. (2561) : 110-142. 
 4 เดชา โลจนสิริศิลป, “การตัดสินใจภายใตสถานการณวิกฤติ : พฤติกรรมผูนํา ในพงศาวดารสาม
กก”, มหาวิทยาลัยสยามไทย, วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2555) : 218-237. 
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ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตัวและปฏิบัติราชการตามหลักพระพุทธศาสนา 
ไดแก พรหมวิหาร 4 ในเรื่องเมตตา สมานัตตตา ราชสังคหวัตถุ สัปปุริสธรรม เลาปเปนผูนําที่
จะพูดเชิงกระตุนใหผูติดตาม แตผูนําแบบเลาปเมื่อเจอปญหาหนักจะแสดงออกถึงความยอทอ
และหมดกําลัง ขอเสนอแนะสําหรับผูนําแบบเลาป คือ ผูนําควรมีการกําหนดกลยุทธและ
ทิศทางที่ชัดเจน ในการทําตามเปาหมายหรืออุดมการณที่ตั้งเอาไวได และเมื่อเจอปญหาที่หนัก 
ควรที่จะแสดงออกถึงความมุงมั่นและตั้งใจในการตอสูกับปญหา เพื่อใหผูติดตามไดมีความมั่นใจ
ในการรวมตอสูกับปญหา สอดรับกับขอมูลของรัตติกรณ จงวิศาล5 ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน
และผูตาม โดยพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพ
มากขึ้น และตองมีการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังเปนผูนําลักษณะคลายกันที่
สัมพันธและสอดคลองกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือ ผูนําแบบซุนกวน ผูนํางอกก ที่แมวา
จะเนนการระดมความคิดของทั้งคนรุนเกาและรุนใหม การประชุมงานในแตละครั้ง ซุนกวนจะ
ระดมความคิดจากทั้ งขุนนางเกาและขุนนางใหม  โดยใหทุกฝายนําขอมูลเหตุผลมา
วิพากษวิจารณและถกประเด็นกันเพื่อหาขอสรุปที่ดีที่สุด และทายที่สุดแลวซุนกวนจะนําขอมูล
ที่ไดมาใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการจัดตั้งนโยบายสําคัญตาง ๆ ที่ตรงกับหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา ไดแก 1) กาลามสูตร คือ การหาขอมูลใหรอบดานแลวนํามาวิเคราะหตัดสินใจ ไม
เชื่อเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง 2) ยุติธรรม 5 คือ อสา หะเสนะ ตัดสินดวยปญญาไมตัดสินดวย
อารมณและผลุนผลัน 3) ธรรมเครื่องใหกาวหนา 7 คือ นิสัมมการ การใครครวญพิจารณาแลว
จึงทําอยางไรก็ตามผูนําแบบโจโฉ จะเปนผูนําที่มีความคิดและมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและ
แสดงออกถึงความมุงมั่นตั้งใจในการทําตามวิสัยทัศนที่ไดตั้งไว เปนผูนําที่แข็งแกรงและ
เหี้ยมโหดในเวลาเดียวกัน จากอุปนิสัยแบบนี้ทําใหผูนําแบบโจโฉไมแสดงออกถึงความยอทอ
หรือเสียใจเมื่อทําตามเปาหมายไมสําเร็จ และทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตและอํานาจของตนเอง 
แมจะเปนเรื่องที่ผิดตอจริยธรรมและศีลธรรมก็ตาม  
 
 
 
 
 
 

                                                             

 5 รัตติกรณ จงวิศาล, ภาวะผูนําทฤษฎีการวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา (พิมพครั้งที่ 3), 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), หนา ๖๓. 
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บทคัดยอ 

นิราศหนองคาย ไดรับการกลาวขานถึงความมีคุณคาทางวรรณกรรมในความเปน”
หนังสือดีที่ควรอาน” ทั้งที่วรรณกรรมเรื่องนี้ถูกสั่ งเผาไมใหเหลือซากสิ่งใดในแผนดิน  
แตเนื่องจากมีตนฉบับหลงเหลืออยูบางที่รอดพนจากการถูกเผาดังกลาว ทําใหมีการตีพิมพ
จําหนายในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเมื่อนํามาพิจารณาอีกครั้ง จะเห็นประเด็นสําคัญหลาย ๆ  
ประเด็น ไมวาจะเปนการพรรณนาถึงการจัดทัพในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ของราชวงศจักรี, การใชสํานวนโวหารในการประพันธที่สละสลวย
สวยงามตามลักษณะแหงวรรณศิลป รวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรตาง ๆ มากมาย ซึ่งใน
ที่นี้จะกลาวถึงเหตุการณสําคัญ 2 ประการคือมูลเหตุของการลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจ
ตะวันตกอันไดแก อังกฤษและฝรั่งเศสเปนหลักโดยจะวิเคราะห รวมไปถึงผลของการลาอาณา
นิคมดังกลาวสงผลกระทบแกประเทศที่ตกเปนเมืองขึ้นอยางไร และการเกิดขึ้นของสงคราม
ปราบฮออันเปนที่มาของ “นิราศหนองคาย” ที่สะทอนถึงความขัดแยงของบุคคลในชนชั้นศักดิ
นา และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการปกปองรักษาชาติบานเมืองใหรอดพนจาก
การตกเปนเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจตะวันตก ตลอดถึงการวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาท
และความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
คําสําคัญ : นิราศหนองคาย, การลาอาณานิคม, สงครามปราบฮอ 
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Abstract 

 Nirat Nong Khai is always referred or mentioned to the literary valuable 
as in the topic of “Worthy Book for Reading” in spite of it was completely 
burned all by the order of King Rama V. Some parts of the manuscripts of the 
work, however, were kept away from the burning caused to publish this literary 
work from the past up to the present time. According to the important points in 
various ways, it shows many important situations in the period of King Rama V 
of Chakri Dynasty especially in the portraying in the management of the soldiers 
in the army to do the battle with the enemy. The literary work of Nirat Nong 
Khai is outstanding presentation in the form of beautiful narration in writing 
work of literature adding to the historical factual detail of the situations in the 
past. In this article, there are 2 main points consist of 1.) The causes of 
colonization and its effects to the colonized countries or the countries under 
the occupation of the western powerful countries such as England or United 
Kingdom and France and 2.) The causes of the war of Ho’s memorial victory to 
create the literary work of ‘Nirat Nong Khai’ reflected to the conflict inside the 
circle of persons in feudal class and the roles of monarchy or “King” in the way 
to protect the territory of the kingdom from the occupation or the colonized 
countries of the western powerful countries concerning with the roles and the 
importance of English language to learn for the benefits of the countries in 
many way such as to talk to the other countries in the diplomatic way from the 
past up to the present time. 
 
Keywords : Nirat Nong Khai, Colonization, War of Ho’s Memorial Victory 
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บทนํา 

 เมื่อนําเอาประเด็นที่เปนสาระเกี่ยวกับความสําคัญของชาติบานเมืองที่เกี่ยวเนื่องดวย
การเรียนภาษาอังกฤษและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อกิจการงานของประเทศ ใน
การที่จะนําพาประเทศชาติบานเมืองใหรอดพนไปจากเภทภัยและอันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การรุกรานของชาวตางชาติที่มีอํานาจเหนือกวาในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนในดานของกําลังพล
หรือดานอาวุธยุทโธปกรณ รวมไปถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มองไปดานไหน 
ๆ ประเทศไทยก็ตกเปนรองอยูวันยังค่ํา เพราะไมวาจะมองไปที่พื้นที่ๆปรากฏในแผนที่โลก ก็จะ
เห็นวาประเทศไทยมีพื้นที่ขนาดเล็ก หากมองไปที่จํานวนประชากรประเทศ ไทยก็มีนอยกวา 
และมองไปที่จํานวนของทหารก็คงจะนอยกวาอยางแนนอน ดังนั้น เรื่องที่จะคิด “สู” ในกรณีที่
ตองสูคงจะไมมี แตถาจําเปนตอง “สู” ก็คงตอง “สู“ดวยสติปญญาและความสามารถความ
ฉลาดและไหวพริบปฏิภาณโดยผูนําและกําลังพลที่มีศักยภาพดานสติปญญาที่เหนือกวาฝายคูอร ิ
เทานั้นจึงจะมีโอกาสเอาชนะได และดวยความเฉลียวฉลาดหลักแหลมแยบคายในความเปน 
“พุทธ” ที่มักจะตองพิจารณาสิ่งใดๆ ดวยอุบายอันแยบคายตามหลัก “โยนิโสมนสิการ” 
นั่นเอง ที่ทําใหฝายไทยตองหันมาใชวิธีการที่สอง คือ “ไมเขาไปประหัตประหารตอบ” แตจะ
ใชวิธีการเจรจาแทน ซึ่งแนนอนวา การเจรานั้นก็ตองใช “ภาษาอังกฤษ” ซึ่งมีการกลาวถึงเรื่อง
นี้ในชวงปลายของสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเปนชวงรอยตอ ของการที่อังกฤษพยายามจะยึดพมา 
หลังจากที่ยึดไดอินเดียแลว เมื่อยึดไดอินเดียก็ยึดไดพมา ตอมาก็เกิดกรณีพิพาทกับจีน อันเนื่อง
มาแตความขัดแยงเรื่องผลประโยชนในทางการคาที่จีนไดเปรียบการคากวาอังกฤษ ทั้งนี้เพราะ
อังกฤษนําเขาชาเปนจํานวนมากจากจีน ในขณะที่จีนไมยอมใหอังกฤษนําสินคาเขามาขายในจีน
ไดอยางเสรี ซึ่งเทากับวานอกจากจะเสียดุลการคาใหแกจีนเปนจํานวนมหาศาลแลว อังกฤษยัง
เสียเปรียบทางการคาตอจีนอีกดวย ซึ่งตอมาในสมัยของพระนางซูสีไทเฮานั้น ราชสํานักและขุน
นางสวนหนึ่งก็มีความเห็นรวมกันที่จะไมยอมออนขอใหอังกฤษจึงเกิดการลองดีกันขึ้น โดย
หลังจากที่อังกฤษจนเกิดการยึดเอาฝนของอังกฤษที่ขนเขามาขายเพื่อมอมเมาชาวจีนจน
กลายเปน “ขี้โรคเอเชีย”1 หรือ Sick Man of Asia ซึ่งเปนคําที่ตางชาติ โดยเฉพาะอังกฤษและ
ญี่ปุนที่ดูหมิ่นดูแคลนคนจีน จนคนจีนจึงไดสั่งสอนใหลูกหลานจดจําความอัปยศดังกลาว จน
กลายกลายมาเปนหนังจีนในแนวตอสูดวยศิลปะปองกันตัวแบบมวยจีน เพราะมีคนกลุมหนึ่งที่
รวมตัวกันปกปองราชสํานักชิง คนเหลานี้ไดฝกฝนศิลปะการตอสูแบบจีนหรือที่เรียกวา “กังฟู” 

                                                             

 1 Wikipedea. ขี้ โรคแหงเอเชีย. [ออนไลน ] . แหลงที่มา : https://www.youtube.com/ 
watch?v=3GNnOiWnd3Q [2564]. 
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เขาตอสูเพื่อตอตานอํานาจของอังกฤษ2 แตจีนก็รบแพทําใหตองเสียเกาะฮองกงใหแกอังกฤษ ซึง่
เนื้อหาโดยละเอียดจะไดนําเสนอในตอนตอไป 
 
การเรียนภาษาอังกฤษที่มาพรอมกับการลาอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (English Learning and Colonization in Southeast Asia) 

 สําหรับการดําหริเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาอังกฤษ ตรงนี้ ขอขมวดเนื้อหาเขากับ
ประเด็นหลักในหัวขอที่วาดวย “เหตุการณสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 3” โดยจะอางอิงดวยพระดํารัสของพระองคที่ตรัสวา “การศึกสงครามขางญวนและ
พมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางพวก “ฝรั่ง” ใหระวังไวใหดีอยาใหเสียทีแกเขาได 
การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะเรียนร่ําเอาไวก็เอาอยางเขาแตอยาใหนับถือเลื่อมใสไป
ทีเดียว...หวงแตวัดที่สรางไวไมเสร็จหลายแหง”3 พระดํารัสนี้แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา 
นอกจากพระองคจะทรงหวงใยในกิจการดานพระพุทธศาสนาแลว พระองคยังไดใหการ
สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการทุกคนไดเรียนภาษาอังกฤษ ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ซึ่งพระ
ราชดํารัสของพระองคทานกลายเปนความจริงที่ฝรั่งที่เขามายึดครองประเทศในแถบเอเชีย เริ่ม
ตั้งแตอังกฤษยึดครองอินเดียและพมา ฝรั่งเศสยึดครองเวียดนาม และที่สําคัญอีกเหตุการณหนึ่ง
ก็คือ การที่จีนแพอังกฤษในสงครามฝน ทําใหจีนตองยอมทําสนธิสัญญานานกิงกับอังกฤษและ
มอบเกาะฮองกงใหอังกฤษในสัญญาเชาเปนเวลา 99 ป ซึ่งภาพขาวในการเฉลิมฉลองการ
กลับไปอยูใตการปกครองของจีนเมื่อป 1999 เปนภาพที่อลังการลานตาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้
นับตั้งแตประเทศไทยมีการติดตอกับชาติตะวันตก และเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ คือใน
สมัยรัชกาลที่ 2 เปนตนมา และในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็ไดมีการศึกษาเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเปน
รูปเปนราง จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระองคกับสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว พระอนุชาทรง
ใหความสนพระทัยตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยการศึกษาเรียนรูกับพวกมิชชันนารีอเมริกัน จน
ทั้งสองพระองคทรงมีความรูภาษาอังกฤษอยางแตกฉานช่ําชอง4 แมขณะจะทรงสวรรคต ยัง
ตรัสเปนภาษาอังกฤษ และอธิบายใหผูเขาเฝาใกลชิดเขาใจวาที่ตรัสภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันวา

                                                             

 2 นาอํา History. "กบฏนักมวย" กับ ลมหายใจเฮือกสุดทายของราชวงศชิง 150 ประวัติศาสตร
จีนยุคปวยไขมาสูมหาอํานาจโลก 3 จบ. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.youtube.com 
/watch?v=3GNnOiWnd3Q [2564]. 
 3 วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ. เฉลิมพระเกียรติจอมกษัตราพระมหาเจษฎาราชเจา. [ออนไลน]. 
แหลงที่มา : http://lib.edu.chula.ac.th/IWEBTEMP/25650102/621566891634737.PDF [2564]. 
 4 ส.ศิวรักษ. จักรีปริทัศน รัชกาลที่ 4 ตอนที่ 2 พระปนเกลาฯ และตระกูลอมาตยกุล. [ออนไลน]. 
แหลงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Y73ZlH9W0_s [2564]. 
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ไมไดมีพระสติวิปลาส5 และตรัสถึงความหวงใยที่มีตอพระโอรสที่จะตองตกอยูภายใตอํานาจของ
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ดังที่ไดกลาวแลว ซึ่งความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของคนไทย นอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระ
ปนเกลาเจาอยูหัว และ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) แลว ยังมี หมอม
ราโชทัย (กระตาย อิศรางกูร ณ อยุธยา) ผูประพันธ “นิราศลอนดอน” ในครั้งตามคณะทูตไทย
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษในสมัยของพระนางวิกตอเรีย นอกจากนี้ยังมีผูคนที่สนใจเรียน
ภาษาอังกฤษจนสามารถนําความรูดานภาษาอังกฤษมาชวยบริหารกิจการของบานเมือง เชน  

1. นายเทียนฮี้ เรียนกับมิชชันนารีร็ภาษาอังกฤษแลวไดเดินทางไปถึงอเมริกา ได
ประกาศนียบัตรเปนแพทย กลับมารับราชการในกรมทหารมหาดเล็ก 

2. นายสิน เรียนรูภาษาอังกฤษจนคลองแคลว ไดเปนที่หลวงอินทรมนตรีฯ ใน
กระทรวงพระคลัง 

3. นายสุด รับราชการเปนลามในกระทรวงกลาโหม และกรมแผนที่ 
4. นายเปลี่ยน เปนลามทูตไประจําอยูกรุงลอนดอน แลวกลับมาราชการในกรมทหาร

หนา เปนนายรอยเอกแลวไปรับราชการในกรมตํารวจพระนครบาล6 เปนตน  
ซึ่งสาระสําคัญตรงนี้ อยูที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงไดระบุวา ในสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ที่ใหความสําคัญตอภาษาอังกฤษแลว 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญตอ
การศึกษาภาษาอังกฤษมากกวา โดยทรงตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแหงเชนโรงเรียนมหาดเล็ก ใน
บริเวณของพระราชวัง โดยพระองคไดเรียกครูอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษในแกขุนนางของไทย 
และยังไดสงคนไทยหลายคนเปนเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปรและประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะบุคคลผูเปนเจานายชั้นสูงเชน พระองคเจาปฤษฎางค หมอมเจาเจกในกรมหมื่น
มเหศวรศิวลาศ และพระไชยสุรินทร เปนตน7 

 
 
 
 

                                                             

 5 Kana Lab. “รัชกาลที่4 ตรัสถึงสิ่งใด. .. กอนสวรรคต”. [ออนไลน ].  แหลงที่มา: 
https://www.youtube.com/watch?v=3EPcepRiC6I [2564]. 
 6 บรรเจิด  อินทุจันทรยง , ชุมนุมพระนิพนธ  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณกิจ 1991 จํากัด, 2553), หนา18. 
 7 อางแลว เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน. 
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ความเกี่ยวเนื่องของการลาอาณานิคมกับสงครามปราบฮอและนิราศหนองคาย 
(The Relation of Colonization, Ho’s Memorial Victory War and Nirat 
Nong Khai) 

 จะกลาวถึงประเด็นที่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องเชื่อโยงระหวาง “การลา
อาณานินม” วามีสวนสัมพันธกับ “นิราศหนองคาย” อยางไร และจะกลาวถึงผลพวงที่เกิดขึ้น
วามีอะไรบาง ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.อังกฤษไดเขามาทําการคาในอินเดีย เมื่อป ค.ศ. 1610 หรือ 21538 ทําใหเกิด
เรื่องราวที่คนไทยทราบโดยสวนมากคือเรื่องราวของการประทวงอังกฤษดวยวิธีแบบ อหิงสา 
ของมหาตะมะ คานธี ทําใหอินเดียไดรับเอกราชในเวลาตอมา (เหตุการณน้ีเกิดกอนการเสียกรุง
ครั้งที่ 2 เปนเวลา 157 ป หากเทียบป พ.ศ.กันแบบนี้ จะทําใหเขาใจไดวา เหตุการณที่อังกฤษ
มายึดครองอินเดีย เกิดขึ้นในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยา) โดยการที่อังกฤษสามารถเอาชนะอินเดียที่
มีพื้นที่กวางใหญไพศาลและมีประชากรมากกวาตนถึงสิบเทาไดนั้น เปนเพราะอินเดียขณะนั้น
แตกเปนรัฐเล็กรัฐนอย และเกิดสงครามระหวางรัฐติดพันกันตลอดเวลา อังกฤษจึงสามารถเลือก
เปาโจมตีไดตามใจชอบ บางครั้งยังดึงรัฐอื่นเปนพันธมิตรมาโจมตีอีกรัฐหนึ่ง โดยใชวิธีซื้อบุคคล
สําคัญของรัฐที่ตนโจมตีเปนไสศึกรัฐจํานวนมากประสบความพายแพตออังกฤษเพราะการทรยศ
ของคนในรัฐนั้นเสียเองนอกจากนี้ยังมีวิธีแยบยลในการแกปญหากําลังทหารไมเพียงพอกับการ
ขาดแคลนงบประมาณทางทหาร อังกฤษรับสมัครชาวอินเดียมาเปนทหารรับจางจํานวนมาก 
เมื่ออังกฤษรบชนะรัฐใดหรือบีบใหรัฐใดยอมจํานน อังกฤษจะทําสัญญาใหรัฐนั้นยินยอมใหตนสง
ทหารมาตั้งประจําการ และรับผิดชอบคาใชจายของทหารเหลานั้น สําหรับบางรัฐจะทําสัญญา
ใหมีหนาที่สงทหารจํานวนตามที่ระบุมาชวยรบเมื่ออังกฤษตองการ จึงเทากับวาอังกฤษใชคน
ของอินเดียและเงินของอินเดียมายึดครองอินเดีย โดยใชกําลังคนจากอังกฤษนอยมาก และแทบ
ไมตองใชเงินงบประมาณโดยตรงจากอังกฤษเลย9 
 2. อังกฤษยึดพมา เกิดข้ึนในป 1824 หรือ 2367 ที่ระบุวาเปนการทําสงครามครั้งแรก
ระหวางอังกฤษกับพมา ตอจากนั้น อังกฤษก็สามารถยึดครองพมาไดอยางสมบูรณในเวลาตอมา 
ซึ่งเหตุการณนี้เกิดขึ้นหลังการยึดครองอินเดียเปนเวลา 214 ป หลังการกอตั้งกรุงรัตนโกสินทร
เปนเวลา 58 ป และตรงกับปที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงขึ้น
                                                             

 8 Blockdit. อินเดียตกเปนอาณานิคมของอังกฤษไดอยางไร. [ออนไลน]. แหลงที่มา : 
https://www.blockdit.com/posts/610d5a946de93c0f90177616 [2564] 
 9 มติชนรายสัปดาห. ประวัติศาสตรโลก:อังกฤษใชเวลา100ปยึดครองอินเดียสําเร็จ เพราะการ
ทรยศ ของคน ในรั ฐ .  [ ออน ไลน ] .  แหล ง ที่ มา  :  https:/ / www.matichonweekly.com/ scoop/ 
article_8891 [2564]. 
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ครองราชย ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาที่วาดวยการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเปนรูปรางในสมัย
รัชกาลที่ 3 ซึ่งมีเหตุการณตาง ๆ มากมายที่ผูนําฝายไทยที่ตองใชความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อแกไขปญหาความพิพาทกับชาติมหาอํานาจตะวันตกอยางอังกฤษฝรั่งเศส ที่
พระบาทสําเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 ทรงเห็นเคาลางของการที่ชาติมหาอํานาจ
จะตองพยายามเขายึดครองประเทศไทยเปนแนแท จึงทรงมีพระราชดําริใหคนไทยเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อใหรูเทากันเขา และบทบาทในการใชภาษาอังกฤษเพื่อนําพาประเทศชาติให
รอดพนจากการยึดครองของตางชาตินั้น เห็นไดอยางชัดเจน ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 
ซึ่งจะไดนําเสนอเนื้อโดยละเอียดในตอนตอไปอีกเชนกัน 
 จะกลาวถึงมูลเหตุของการแตง “นิราศหนองคาย” ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใน
หลาย ๆ มิติ โดยจะกลาวถึงมูลเหตุที่มาจากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก มูลเหตุที่มาจาก
ความขัดแยงของจีน และมูลเหตุที่มาจากความขัดแยงของพระมหากษัตริยและขุนนางชั้นสูง ซึ่ง
จะกลาวโดยยอตามลําดับ 

มูลเหตุเกี่ยวกับการลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตก 
Causes of Colonization of Western Powerful Countries 

 เมื่ออังกฤษเขามายึดครองอินเดีย และสามารถยึดครองพมาไดเบ็ดเสร็จในเวลาตอมา 
ทําใหอังกฤษรุกคืบเขาไปยึดครองจีนหลังจากที่รบชนะจีนใน “สงครามฝน” ซึ่งสาเหตุของการสู
รบครั้งนี้ไดเกริ่นไวแลวในตอนตนนั้น จึงจะขอนํามาขยายความใหละเอียดตามที่ไดแจงไวแลว
นั้นดังนี้ 
 ประเทศอังกฤษไดช่ือวาเปน “ประเทศนักลาอาณานิคม” ที่ชาวโลกรูจักกันดีในชื่อวา 
“ประเทศที่พระอาทิตยไมมีวันจะตกดิน”10 ซึ่งไมเพียงแตอังกฤษที่ยึดไดจีนเทานั้น แมแต
ฝรั่งเศสก็สามารถยึดไดเวียดนามดวยเชนกัน และเปนการแนนอนวา ประเทศในแถบนี้ทั้งหมด
ทั้งสิ้น ตางก็มี “ขัตติยะมานะ” ดวยกันทั้งสิ้น กลาวคือ พระมหากษัตริยทุกชาติ ตางก็ไมยอม
เซ็นตสัญญาที่เขียนใหฝายมหาอํานาจตะวันตกไดเปรียบแตโดยงาย เพราะผูนําทุกประเทศตางก็
นํากําลังออกไปตอสูเพื่อตอตานการรุกรานของประเทศมหาอํานาจอยางสุดกําลัง แตเมื่อรูแท
แนนอนแลววา “อยางไรก็สู เขาไมได” หรือ “รบไปก็แพอยูดี” หรือ “รบไปทหารและ
ชาวบานชาวเมืองก็ตายเปลา” เชนการสูรบครั้งใหญระหวางอินเดียกับอังกฤษก็มี 2 ครั้ง, พมา
สูรบกับอังกฤษโดยพมาอาศัยวิธีที่รบชนะที่ “บางระจัน” ไปใชในการบกับอังกฤษ โดยวิธีนําปน

                                                             

 10 ปญญา วิวัฒนานันท, อังกฤษ จักรวรรติ์ที่พระอาทิตยไมเคยตกดิน, (กรุงเทพมหานคร : ไฮ-เอ็ด
พับลิชชิ่ง, 2564), หนา 17. 
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ใหญไปตั้งไวตามแนวลําน้ําแลวดักซุมยิงฝายศรัตรู ซึ่งตอนแรก ๆ ก็ไดผลดี แตสุดทายก็พายแพ
อยูดี เพราะฝายตรงขามมีอาวุธยุทโธปกรณที่มีอํานาจทําลายลางสูงกวาหลายเทา  
 นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณในจีนที่สําคัญๆ และนาสนใจหลาย ๆ เหตุการณ ซึ่งก็คือการ
ที่จีนเองก็ตอสูกับอังกฤษอยางเปนสามารถ แตก็รบแพในที่สุดอีกเชนกัน แตกอนที่จีนจะแพและ
ยอมเซ็นตสัญญาที่ไมเปนธรรมกับอังกฤษนั้น มีเหตุการณสําคัญที่ควรแกการกลาวถึงในที่นี้คือ 
“สงครามฝน” และ “กบฏนักมวย” ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดไปพรอมกันดังนี้ 
 การเกิดขึ้นของสงครามฝน หรือ Opium War เกิดข้ึนดวยสาเหตุสําคัญที่มาจากการลา
อาณานิคาหรือการยึดของชาติที่ดอยกวาของอังกฤษ กลาวคือ หลังจากที่อังกฤษยึดอินเดียได 
และตั้งบริษัทที่ชื่อวา British East India Company11 ข้ึนในอินเดียเพื่อทําการคากับประเทศ
ในแถบนี้โดยมีรัฐบาลและราชสํานักแหงอังกฤษคอยใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ และตอมาก็ได
เขามายึดครองพมา ตามที่ไดกลาวแลว หลังจากนั้นก็รุกคืบเขาไปในจีน ซึ่งเปนที่แนนอนวา การ
ยึดครองของชาติมหาอํานาจตะวันตกนั้น ไมใชการกระทําแบบเบ็ดเสร็จรวบรัดในทํานองที่วา 
เอาอํานาจที่เหนือกวาไปยึดครองทันที หากแตเปนการเริ่มตนดวยทาทีที่เปนมิตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งก็ไดแก “การแลกเปลี่ยนทางการคา” หรือการ “ซื้อ-ขาย” ระหวางกันกอน ซึ่งการที่
อังกฤษ รุกเขาไปจีนก็เริ่มตนที่จีนเองมีความเขาใจวา ตนมีอํานาจที่ยิ่งใหญเชนกัน แตถึงจะ
ยิ่งใหญเพียงใด จีนก็พายแพแกกลยุทธของอังกฤษอยูดี เพราะหลังจากที่อังกฤษเสียเปรียบ
ดุลการคาตอจีนตามทีไดกลาวมาแลวนั้น อังกฤษที่เคยคาขายจนร่ํารวยดวยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่มีอยูในอินเดียและพมา แตกลับเสียดุลการคาใหแกจีน เพราะอังกฤษนําเชา “ใบ
ชา” จากจีนเปนจํานวนมหาศาลแตนําสินคาเขาไปขายในจีนไมไดเพราะถูกจีนขัดขวางดวย
มาตรการทางการคาตาง ๆ แตอาจจะเปนเรื่องบังเอิญที่อังกฤษไปไดสินคาตัวใหมคือ “ฝน” จึง
นําเขาฝนไปในจีน ทําใหคนจีนติดฝน ในขณะที่อังกฤษกลับมาเปนฝายไดเปรียบทางการคา
เหนือจีนอีกครั้ง ซึ่งทําใหชาวจีนกลุมหนึ่งที่มีการฝกฝนการตอสูที่เรียกวา “กังฟู” หรือ “มวย
จีน” โดยรวมกลุมกันเปนจํานวนมาก ใหการสนับสนุนแกพระนางซูสีไทเฮา ซึ่งตอนแรกมีทาที
วาจะยอมอังกฤษงาย ๆ แตมาเปลี่ยนแนวทางทีจะตอสูกับอังกฤษ ซึ่งเรื่องราวการตอสูของ 
กบฏนักมวย12 หรือ Boxers Rebellion น้ีเปนที่มาของการนําเรื่องราวมาสรางเปนภาพยนตร
แบบการชกมวยบนเวที ซึ่งตัวละครที่คนไทยที่นิยมชมชอบในการดูหนังจีน หรือหนังจีนที่
เกี่ยวของกับ “กังฟู” หรือ “มวยจีน” ก็ไดแก “หวงเฟยหง” จากภาพยนตเรื่องที่มี หวงเฟยหง

                                                             

 11 Wikipedea. British East India Company. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://lib.edu. 
chula.ac.th/IWEBTEMP/25650102/621566891634737.PDF [2564]. 
 12 Wikipedea. กบฎนักมวย. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://lib.edu.chula.ac.th/IWEBTEMP/ 
25650102/621566891634737.PDF [2564]. 
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เปนพระเอก ที่มีการสรางหลายตอน และมีชื่อของ “ฮ่ัวหยวนเจี่ย” ในภาพยนตรจีนเรื่อง 
“นักชกผูพิชิต” และ “เฉินเจิน” จากเรื่อง “ไอหนุมซินติ้ง” เปนตน ซึ่งดวยเหตุดังกลาวนี้ คน
ไทยไดรูจักดาราจีนที่โดงดังหลายคนเชน บรูชลี และ หลี่เหลี๋ยนเจี๋ย และอื่น ๆ อีกหลายคน ซึ่ง
โดยความจริงแลว “กบฏนักมวย” เริ่มแรกนั้น เปนความพยายามที่จะตอตานราชสํานักจีน แต
ดวยความผันผวนตาง ๆ ในประเทศจีนในตอนนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ราชสํานักจีนตอง
ตอสูกับ 8 ชาติพันธมิตร ที่ชวยอังกฤษยึดครองจีนไดแก อังกฤษ หรือที่รูจักกันในนาม สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิญ่ีปุน จักรวรรติเยอรมัน จักรวรรดิออสเตรีย-
ฮังการี อิตาลี และ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพราะอุดมการณตาง ๆ ความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของ
คนเรานั้นยอมเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาแลวแตเหตุปจจัยแวดลอมตาง ๆ ไมวาจะเปน
ผลประโยชนหรือความคิดเห็นสวนตัว หรือการเอาตัวรอด เชนการที่ขุนนางกังฉินของจีน
รายงานเท็จไปยังราชสํานักวารบชนะอังกฤษทั้งที่ความจริงคือฝายจีนแพอยางยับเยิน และการ
รับผลประโยชนจากชาวตางชาติแลวทําลายคนในชาติเดียวกันก็มี ดังนี้เปนตน 
 อยางไรก็ดี หลังจากที่สูรบผลัดกันแพพลัดกันชนะ ทั้งสองฝายตางก็ลมตายไปนับลาน 
ในเหตุการณครั้งนี้มีทั้งการที่ชาวตางชาติลงมือสังหารคนจีนตามอําเภอใจ และมีทั้งเหตุการณ
คนจีนบุกเขาไปฆาบาทหลวงและเผาโบสถ ของชาว คริสเตียนตามสถานที่ตาง ๆ จนเหตุการณ
ก็มาสิ้นสุดลงที่ จีนเปนฝายพายแพ แตความพายนั้นก็มีเรื่องเลาที่ฉากการเผาฝนของอังกฤษโดย
จีนนั้น มีใหเห็นในภาพยนตรหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งคนที่ชอบดูหนังจีนจะรูจักกันเปนอยางดี เพราะ
กลุมกบฏนักมวยไดยึดเอาฝนของอังกฤษ ที่ผลิตและจําหนายโดยบริษัท British East India 
Company เปนฐานในการผลิต เมื่ออังกฤษถูกยึดฝนก็ยื่นหนังสือใหจีนคืนฝนใหตน แตจีนไม
ยอมและไดทําหนังสือประทวงไปยังราชสํานักวิกตอเรียและรัฐบาลอังกฤษวา “อังกฤษได
ดุลการคามหาศาล” จากจีน ในขณะที่คนจีนเจ็บปวยเพราะฝนเปนจํานวนมหาศาล การกระทํา
เชนนี้มันผิดศีลธรรมมิใชหรือ ? ซึ่งทางอังกฤษบายเบี่ยงที่จะตอบคําถามนี้ แตกลับกลาวถึง
ประเด็นที่วาการที่จีนยึดฝนของอังกฤษเปนการกระทําที่ผิด ตองคืนฝนใหอังกฤษ แตจีนไมยอม
จึงรบกันและจีนแพจนไดยอมทํา “สนธิสัญญานานกิง”13 และยอมยก “เกาะฮองกง” ให
อังกฤษเชาเปนเวลา 99 ป ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น 
 
 
 
 
                                                             

 13 Wikipedea. สงครามฝนครั้งที่ 1. บทความออนไลน. แหลงที่มา : http://lib.edu.chula. 
ac.th/IWEBTEMP/25650102/621566891634737.PDF [2564]. 
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มูลเหตุมาจากความขัดแยงภายในของจีน 
Causes of Conflicts inside China 

 จะวาไปแลว มูลเหตุที่มาจากความขัดแยงภายในของจีน อาจจะเกี่ยวเนื่องหรืออาจจะ
ไมเกี่ยวเนื่องกับการลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตกก็ได แตเมื่อเมื่อพิจารณาโดย
ละเอียดก็ทราบวา มีทั้งสวนที่เกี่ยวของกันและมีทั้งสวนที่ไมเกี่ยวของกันดังนี้ 
 เปนที่ทราบกันดีวา หลังจากที ่“ราชวงศหมิง” ถูกโคนลมและยึดครองโดย “ราชวงศ
ชิง” ซึ่งเปนชาว “แมนจู” ซึ่งคนจีนที่เรียกตัวเองวา “ชาวฮั่น” ไมพอใจไดและกอการตาง ๆ 
เพื่อลมลางราชวงศชิงและฟนฟูราชวงศหมิงกับคืนมา ที่โดงเปนที่รูจักกันในหมูของคนที่นิยม
หนังจีนกําลังภายในไดแกช่ือของ “พรรคดอกไมแดง” ที่ไดกอการลมลางฝายราชวงศชิงมาโดย
ตลอด แตก็ถูกกวาดลางจากทางราชสํานักชิงเรื่อยมาเชนกัน ซึ่งในสวนที่เกี่ยวของกับ “นิราศ
หนองคาย” น้ีก็คือ “กบฏไทผิง” ซึ่งจะกลาโดยสรุปดังนี้ 
 เมื่อยอนไปในกอนชวงที่เกิด “กบฏนักมวย” ขึ้นในจีนนั้น ไดมี “กบฏไทผิง” เกิดขึ้น
ตามมา โดย “จอหงวนสอบตก 3 สมัย” คนหนึ่งมีชื่อวา “หง ซิ่ว เฉวียน”14 หลังจากที่สอบตก
เปนครั้งที่สาม ก็เกิดนิมิตประหลาดและไดนํานิมิตรนั้นไปกอตั้งเปนกลุมตอตานราชวงศชิงขึ้น
อีกกลุมหนึ่ง กลุมกบฏเหลานี้สามารถบุกขึ้นเหนือเกือบยึดไดถึงกรุงปกกิ่ง แตเพราะการตอตาน
จากราชสํานักชิงและเกิดความแตกแยกขึ้นในกลุมจึงตองพายแพ ทําใหผูนําของกบฏไทผิง ตอง
นําพาผูรวมกอการหนีจากการปราบปรามของราชสํานักชิง มากอตั้งกองโจรปลนสะดมในแถบ
ตอนเหนือของประเทศลาว ไดแก สิบสองจุไท และ หลวงพระบาง ในที่นี้ทัพไทยไดชวยชีวิตของ 
นายปาวี ที่เรียกวา มอ. ปาวี บาง เอ็ม ปาวี บาง ซึ่งบุคคลผูนี้มีสวนสําคัญที่ทําใหเสียเงิน
ชดเชยแกฝรั่งเศสเปนจํานวน 3 ลานฟรังส และเสียจันทบุรีและตราดใหแกฝรั่งเศส15 ซึ่ง
เหตุการณครั้งนี้ ทําใหเกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศสที่คอย ๆ  ลุกลามใหญโตจนลวงเลย
ไปถึงเหตุการณ วิกฤต ร.ศ.112 ดังจะไดกลาวในตอนตอไป 
 ดังจะเห็นไดวา “กบฏไทผิง” จะตอตานราชสํานักชิง ในขณะที่ “กบฏนักมวย” ให
การสนับสนุนแกพระนางซูสีไทเฮา สูรบกับอังกฤษ ซึ่งในขอมูลทางประวัติศาสตรทั่วไป ไมวาจะ
เปนวารสารศิลปวัฒนธรรมหรือในเว็บไซตตาง ๆ ก็นําเสนอไวใหสืบคนไดอยางมากมาย เพราะ
ไมวาจะเปนการสูรบที่ฝายจีนไดชัยชนะ การสูรบที่ฝายอังกฤษไดชัยชนะ การที่กบฏนักมวยบุก
เผาโบสถคริสต ฯลฯ ซึ่งอันที่จริงแลว “กบฏนักมวย” เมื่อแรกกอตั้งคือเพื่อโคนลมราชสํานักชิง 
                                                             

 14 Wikipedea. กบฎไทผิงเทียนกั๋ว. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://lib.edu.chula.ac.th/ 
IWEBTEMP/25650102/621566891634737.PDF (2564). 
 15 เกริกฤทธี ไทคูณธนภพ, สยาม ร.ศ.112 วิกฤตแผนดิน พิพาทฝรั่งเศสและเสียดินแดน, 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบางกอกบุค จํากัด มหาชน, 2555), หนา 257. 
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เชนเดียวกับ “กบฏไทผิง” แตเพราะมีเรื่องของการเมืองเขามาเกี่ยวของ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยู
แลววา “การเมืองเปนเรื่องของผลประโยชน” และ “การเมืองไมมีมิตรแทและศัตรูที่จีรัง” 
ดังนั้นเมื่อผลประโยชนและความขัดแยงเกิดขึ้นในกลุมผูนํา จึงทําใหเปาหมายของ “กบฏ
นักมวย” เปลี่ยนแปลงจากการมุงลมลางสํานักชิง มาเปนการสนับสนุนใหพระนางซูสีไทเฮา 
ตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษ16 แทน ซึ่งเปนการเปลี่ยนจากเปาหมายที่วางไวแตตน ทั้งนี้ 
เหตุการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นในชวงสุดทายของราชวงศชิง โดยเรื่องราวของ “ซุน ยัด เซ็น” และ 
“จักรพรรดิปูยี” หรือ “The Last Emperor” ที่ถูกนําไปสรางเปนภาพยนตรฮอลลีวูดฟอรม
ยักษ ไดรับรางวัลออสการ ถึง 9 สาขา โดยมีชื่อในภาษาไทยวา “จักรพรรดิโลกไมลืม”17 คง
เปนที่รูจักกันดี แตสิ่งที่นาสนใจในประเด็นนี้คือ ภาพยนตรจีน ที่เปนหนังกังฟู ที่เปน “ศิลปะ
ปองกันตัว” (Martial Art) จะเปนที่นิยมของคนไทยเปนจํานวนมาก เพราะภาพของการที่
นักมวยจีนตัวเล็ก ๆ สามารถเตะตอยนักมวยฝรั่งตางชาติตัวใหญยักษไดอยางนาประทับใจนั้น มี
ใหเห็นใหดูใหชมดวยความประทับใจมากมายหลายเรื่อง 
 สรุปประเด็นยอ ๆ อีกครั้ง วาเปนเพราะราชสํานักชิง ปราบปราบพวกกบฏไทผิง ทําให
พวกบฎไทผิง กลายเปนพวก “โจรฮอ” ซึ่งเหตุการณน้ีเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 ลวงเลยมาถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหพระยา
อํามาตย (ชื่น กัลยาณมิตร) และแมทัพทานอื่นๆ อีกหลายทาน ยกทัพเขาตีพวกฮอจนแตกหนี
ไป18 ซึ่งยกกองกําลังขึ้นไปทางเหนือมุงไปที่เมืองหลวงพระบางของลาวซึ่งในสมัยนั้นเปนอาณา
นิคมของไทย ในขณะที่อีกสายหนึ่งของกองทัพที่ยกไปปราบฮออีกทางหนึ่งคือ กองทัพของ 
เจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ที่มีมอบหมายให หลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุข
ยางค) ใหแตง “นิราศหนองคาย” เพื่อบันทึกการเดินทัพไปปราบฮอในครั้งนี้ ซึ่งลําดับ
เหตุการณตาง ๆ โดยละเอียดจะมีนําเสนอดวย “ตารางลําดับเหตุการณสําคัญ” ในตอนถัดไป
จากนี้ 

 

                                                             

 16 Assawarak Channel. กบฎนักมวย ลางรายสิ้นราชวงศชิง!!! Back To The History : ยอน
รําลึกประวัติศาสตร No.218.  [ออนไลน] . แหลงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v= 
ipU1X6UI5MI [2564] 
 17 Wikipedea. จักรพรรดิโลกไมลืม. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
[2564] 
 18 ก.เมษสวัสดิ์, เมื่อถึงกาลผลัดแผนดิน แหงกรุงรัตนโกสินทร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ลูกบาศกหาสิบสี่, 2563), หนา 134. 
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มูลเหตุมาจากความขัดแยงของพระมหากษัตริยและขุนนางชั้นสูง 
Causes of Conflicts inside Royal Court  

ดังจะกลาวไดวา ความขัดแยงในสมัยตนรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเปนแบบ “สามกก” 
แบบกลาย ๆ คือไดแก กลุมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลุมของสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) และ กลุมของพระราชวังบวรวิไชยชาญ โดย
แตละกก ก็จําเปนตองชิงไหวชิงพริบกันมาตลอด ซึ่งจะสรุปที่มาที่ไปของกกตาง ๆ โดย
เรียงลําดับจาก ฝายของวังหนา ฝายของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ และฝายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เปนลําดับสุดทาย ดังนี้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นของ “ความขัดแยงในราชสํานัก” จะอางอิงถึงเรื่องราวที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดํารัสเลาใหสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ไดรับฟงวา ในขณะที่พระปนเกลาเจาอยูหัว ทรงประชวรหนักอยูนั้น 
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ไปพระที่นั่งอิศเรศรราชานุสรที่วังหนา เพื่อเยี่ยมอาการพระ
ประชวร เมื่อนั้น พระปนเกลาฯ มีพระราชดํารัสวา “ใครจะกราบบังคมทูลความลับสักเรื่อง
หนึ่ง” แลวทรงขับขาราชบริพารออกไป เหลือแตเพียง รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และเจาจอม
มารดากลีบ พระมเหสีผูพยาบาลและเปนที่ไววางพระราชหฤทัยของพระปนเกลาฯ เทานั้น 
ตอจากนั้น ก็ทรงไดกราบบังคมทูลวาจะทรงดํารงพระชนมอยูไปไดอีกไมกี่วัน จึงขอถวาย
ปฏิญาณวา การที่ไดสะสมกําลังทหารและอาวุธไวมากนั้นมิไดคิดรายตอรัชกาลที่ 4 เลยแมแต
นอย แตเพราะไมไวใจเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เพราะเกรงวาหากรัชกาลที่ 
4 สวรรคต เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจะคิดกําเริบ จึงไดเตรียมกําลังไวปองกันพระองค 
และทรงกลาวย้ําเตือนวา หากพระองคสวรรคตไปแลว “ขอใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงระวังสมเด็จเจาพระยาฯผูนี้ตอไปใหจงดี…”19 

อีกเหตุการณหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงในสาถาบันพระมหากษัตริย คือความ
ขัดแยงระหวาง “วังหลวง” คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และ 
“วังหนา” คือ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือ “พระองคเจายอดยิ่งยศ” หรือ พระองคเจา 
“ยอรช วอชิงตัน” ที่ไดระบุถึงเรื่องราวที่นาตื่นเตนสยองขวัญ ในเหตุการณ การ “เสด็จหนี
ตาย”  ของ  “ วั งห น า ”  ด วย เกร งพ ระ ราชอาญาข อห า  “กบฏ”  เพ ราะ ในสมั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชย ผูใดไดรับโทษนี้ มีแตตายสถานเดียว20 การกระเตงหนีตายทั้งที่ยังทรง
                                                             

 19 ศิลปวัฒนธรรม. กอนพระปนเกลาฯ สวรรคต ทรงกราบทูล “ความลับ” เรื่องใดถวายรัชกาล
ที่ 4 ? (2564). [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_33411 [2564]. 
 20 วิกิพี เดีย. วิกฤติการณวังหนา. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
[2564]. 
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ปวยหนักของ “วังหนา” เปรียบไดกับกรณีการที่กรมขุนรักษรณเรศ คนตัวของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะทรงเปน”วชิรญาณภิกขุ”  

ทั้งนี้ เพราะเหตุวา กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทรงมีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี 
และเขาไปคบคาสนิทสนมกับนายโทมัส น็อกซ กงสุลอังกฤษ ประกอบกับในสมัยนั้น อังกฤษ
คุกคามสยาม ถึงขั้นเรียกเรือรบมาปดปากแมน้ํา ทางวังหลวงจึงหวาดระแวง เชื่อวามีแผนการ
จะแบงดินแดนประเทศสยามออกเปนสามสวนคือ สวนที่หนึ่ง คือทางเหนือถึงเชียงใหม (หรือ
อาจจะนับใหตั้งแตแมน้ําเจาพระยาไปทางฝงตะวันออกจนถึงดินแดนทางตะวันออกของสยาม) 
ใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปกครอง สวนที่สอง คือพื้นที่ระหวางตั้งแต
แมน้ําแมกลองไปจนถึงทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยานั้น ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศปกครอง และสวนที่สาม คือทางใต โดยถือเอาตั้งแตจากฝงตะวันตกของแมน้ําแมกลอง
ลงไปนั้น ใหกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงปกครอง นัยวาเมื่อแบงสยามใหเล็กลงแลวจะได
ออนแอและงายตอการเอาเปนเมืองขึ้นไดเลยทีเดียว21 ถาแยกสวนแบบนี้ได อังกฤษจะยึดไทย
ไดงายขึ้น 

สําหรับความขัดแยงระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับขุนนางนั้น จะเปนความขัดแยง
ระหวาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กับ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
(ชวง บุนนาค) แตเพื่อใหเกิดความประติดประตอกันระหวางเหตุการณทั้งหมด จะขอแยกกลุม
ของความขัดแยงในสมัยนั้นเปน 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง กลุมของ “สยามหนุม” หรือ Young 
Siam ไดแกกลุมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่รวมเอาเชื้อพระวงศแมแต
คนในตระกูลบุนนาคบางคนก็เขามาอยูรวมกับพระองคดวย กลุมที่สองไดแก กลุม “สยาม
อนุรักษ” หรือ Conservative Siam ซึ่งหมายถึงกลุมคนแก อยาง สมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ซึ่งมีขุนนางชั้นผูใหญในตระกูลบุนนาคหลายคน รวมทั้งบุตรตรี
หรือธิดาของตระกูลบุนนาคที่ไดถูกถวายตัวใหมาเปนเจาจอมในรัชกาลที่ 5 ก็มีมากมายหลาย
คน22 และกลุม “สยามเกา” หรือ Old Siam ไดแก กลุมของวังหนา หรือกลุมของ กรม
พระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่พยายามที่จะถือธรรมเนียมปฎิบัติในราชสํานักแบบเกาเอาไว ทั้งที่
พระบิดาของพระองคคือพระปนเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลที่ 4 องคที่สอง และตัว
ของพระองคเองตางก็นิยมชื่อชมในวัฒนธรรมแบบฝรั่ง พูดภาษาฝรั่ง ใชเทคโนโลยีแบบฝรั่ง ทํา

                                                             

 21 อางแลว เรื่องเดียวกัน. 
 22 ศันสนีย วีระศิลปชัย, “สตรี “บุนนาค” ผูเสริมสรางอํานาจตระกูลในพระราชสํานักฝายใน 
เปนคนโปรดใชแคสวย?”, วารสารศิลปวัฒนธรรม, ฉบับ (สิงหาคม 2543) : . 
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ตัวแบบฝรั่งทุกอยาง23 แตเพราะตองการยึดถือธรรมเนียมเกาจึงไดชื่อวาเปนกลุมอนุรักษนิยม 
หรือ Conservative โดยเฉพาะตําแหนง “วังหนา” ไดถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 5 และนําเอา
ตําแหนง “สยามมกุฎราชกุมาร”มาแทน สวนตําแหนง “สมเด็จเจาพระยา” นั้น ถูกยกเลิกไป
อยางถาวรในสมัยนี้เชนกัน 

อยางไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสลายอํานาจของฝายตรง
ขามลงตามลําดับ ตั้งแตการใชคนหนุมใน “ดรุโนวาท” ที่แปลวา โอวาทของคนหนุมสาว โดยที่
พยายามดึงเอาคนในกลุม อนุรักษนิยม หรือสยามอนุรักษ หรือ Conservative Siam มาเปน
พวกของพระองค จะดวยการผูกมิตรดวยประการใดประการหนึ่งตามที่มีการนําเสนอในเว็บไซต
เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยวาดวยเหตุการณในสํานักพระราชวัง ซึ่งมีใหติดตามรับรูไดอยาง
กวางขวางในปจจุบัน โดยจะยกเอาเหตุการณสลายคลี่คลายสถานการณเกี่ยวกับ “วิกฤติวัง
หนา” ที่สงบจบลงเมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ทรงยับยั้งการ ”ชักศึกเขาบาน” ของ
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือ พระองคเจายอดยิ่งยศ พระโอรสองคใหญของ
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 องคที่สอง ที่มีสายสัมพันธอันแนบแนนกับ
ทาน โทมัส ยอรช น็อกซ (Sir Thomas George Knox) กงสุลอังกฤษประจําประเทศไทย ที่ได
ขมขูคุกคามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา โดยการที่พระองคไดทรงมีหนังสือไปชี้แจงกับ 
กงสุลอังกฤษที่สิงคโปรซึ่งมีอํานาจมากกวาทานเซอร โทมัส ยอรช น็อกซ คือ เซอร แอนดรูว 
คลารค (Sir Andrew Clark)24 ในขณะเดียวกันก็ไดอัญเชิญ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ (ชวง บุนนาค) จากจังหวัดราชบุรี ใหมาไกลเกลี่ย และเหตุการณก็จบลงดวยดี และการ
ยุติลงของเหตุการณครั้งนี้ ทําใหมองเห็นพระปรีชาสามารถในการลดทอดอํานาจของฝายตรง
ขามลงไดบางสวน ดังเนื้อความใน “นิราศหนองคาย” แตงโดย หลวงพัฒนพงษภักดี (ทิม สุข
ยางค) ซึ่ ง เปนลูกนองคนสนิทของ เจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับเปนลูกเลี้ยง 

 

 

 

                                                             

 23 ส.ศิวรักษ. จักรีปริทัศน รัชกาลที่  4 ตอนที่  2 พระปนเกลาฯ และตระกูลอมาตยกุล. 
[ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Y73ZlH9W0_s [2564]. 
 24 Histofun Deluxe. สยามหนุม สยามเกา สยามอนุรักษ . [ออนไลน]. แหลงที่มา : 
https://www.blockdit.com/posts/60b72c73e8b52a09f45477d1 [2564]. 
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นิราศหนองคายกับภาพสะทอนเกี่ยวกับการสลายขั้วอํานาจในราชสํานัก 
Nirat Nong Khai and The Reflection on The Reduction of Power’s 
Polarization inside The Royal Court 

 จะขอยกเอาเหตุการณในประวัติศาสตรและเนื้อหาในบทกลอนใน “นิราศหนองคาย” 
มาขยายความเพื่อใหเห็นถึงความขัดแยงตาง ๆ ของกลุมอํานาจทางการเมืองทั้งสามกลุมตามที่
ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ ซึ่งไดแกกลุมที่หนึ่งคือ กลุมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 กลุมที่สองคือกลุมของวังหนา หรือกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
(พระองคเจายอดยิ่งยศ) และกลุมที่สามไดแกกลุมของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
(ชวง บุนนาค) โดยใช 5 วิธีการไดแก  

วิธีการที่ 1 การที่พระองคทรงปฏิรูปการปกครองใหม ดําเนินการโดยทรงกอตั้ง หอ
รัษฎากรพิพัฒน จัดสรรการเก็บภาษีอากรอยางเปนระบบ เปนการแกปญหาการทุจริต
คอรัปชั่นของเหลาขุนนางผูจัดเก็บภาษีอากรที่ไมไดนําเงินเขาพระคลังหลวง กรณีที่กลาวขาน
กันมากที่สุด ไดแก การลงโทษดวยการ “เฆี่ยน” และ “ปลด” พระยาอาหารบริรักษ (นุช บุญ
หลง)25 เจากรมนา (ระบบ “จตุสดมภ ไดแก เวียง วัง คลัง และ นา) หลานคนโปรดของสมเด็จ
เจาพระยาฯ แตภายหลังตอมา สมเด็จเจาพระยาฯ ก็ไดขอพระราชทานอภัยโทษให ซึ่งเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงอํานาจของตระกูล “บุนนาค” เริ่มลดลง เพราะถาอํานาจยังเต็มอยูเหมือนเดิม
ก็สามารถใชอํานาจคัดคานไมใหมีการลงโทษนั่นเอง 

วิธีการที่ 2 การสรางขั้วอํานาจใหมทั้งจากตระกูลบุนนาคและตระกูลอื่นๆ ที่ไมพอใจ
ในการกระทําของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ดําเนินการโดย รวมกลุม
กับขุนนางรุนใหม แมแตขุนนางในตระกูล “บุนนาค” ก็ยังเขารวมกับพระองค เชน เจาพระยา
สุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) ซึ่งเปนบุตรคนโตของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
(ชวง บุนนาค) และ เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) นองชายตางมารดา
ของสมเด็จเจาพระยาฯ เปนตน โดยมี 3 ตระกูลใหญไดแก ตระกูล “เพ็ญกุล” นําโดย “พระ
ยามหินทรศักดิ์ธํารง” (เพ็ง เพ็ญกุล) ผูที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
ทรงรักเหมือนลูก และทรงรับเปนลูก(พระโอรส)บุญธรรม แมแตเหตุการณขณะที่พระองคกําลัง
จะเสด็จสวรรคต เจาพระยาทานนี้ก็อยูรับใชอยางใกลชิด ซึ่งขณะนั้นมียศเปน พระยาบุรุษรัต
นราชภัลลพ ซึ่งเปนที่มาของการตีแผเรื่องราวในทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับความหวาดระแวงที่
มีตอสมเด็จเจาพระยาฯ เพราะตอนแรกที่พระองคจะขอใหเจาฟาจุฬาลงกรณ ไดเปน
                                                             

 25 มติชนออนไลน. รัชกาลที่ 5 รับสั่งตรวจบัญชี พบ “กรมนา” คอรรัปชั่น สงเงินเขาหลวงขาด. 
[ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_22249 [2564] 
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พระมหากษัตริยตอจากพระองค ก็ไดใหทานผูนี้ไปแจงแกสมเด็จเจาพระยาฯ แตพอทรงคิดไดวา 
การกระทําดังกลาวนี้ไมดี ซ้ํายังจะเปนอันตรายตอพระโอรส จึงเปนที่มาของพระดํารัสที่วา “ขา
เปนคนลูกมากรากดก...”26 และมอบหมายใหสมเด็จเจาพระยาฯเปนคนจัดการเรื่องผูสืบทอด
ราชบัลลังกตอไป และตระกูลที่สองไดแต “ตระกูลขูโต” นําโดยเจาหมื่นเสมอใจราช (เอม ชู
โต) และ “ตระกูลอมาตยกุล” นําโดย พระวิสูตรโยธามาตร หรือ พระยากษาปณกิจโกศล 
(โหมด อมาตยกุล) โดยที่ทั้งสามไดปฏิญาณตนวาเปนฝายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
อยางจริงแท ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฎในบทกวี ใน “นิราศหนองคาย” มีดังนี้  

๏ ฉันผูแตง หนังสือ ช่ือนายทิม  ถูกเฆี่ยนริม หลังขาด ดวยอาจหาญ 
เพราะในจิต คิดฟุง มุงเอาการ  หมายจะนุง รับประทาน ใหพอแรง 
ประจบนาย หมายจะให ทานเมตตา  ดวยมีทา ขูมนุษย ไดสุดแขง 
ถึงเรานุง สักเทาไร ใครฟองแยง  ทานเถียงแขง รับเอา เปนเจาการฯ27 
จะเห็นไดวา เจาพระยามหินทรฯสามารถเถียงเอาชนะสมเด็จเจาพระยาฯได ทําให

นายทิม ผูแตงนิราศหนองคายไมถูกประหารชีวิต ทั้ง ๆ ที่ไดทูลตัวอยางประหารชีวิตของบุคคล
ผูมีพฤติกรรมเชนนี้มากอนในอดีตที่ถูกสั่งประหารไปทั้งหมด เปนอันแสดงใหเห็นวา อํานาจของ
ฝายตระกูล “บุนนาค” เริ่มลดลงในอีกประเด็นหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีบทกวีตอนหนึ่งที่เปนการ
เสียดสี สมเด็จเจาพระยาฯ ดังนี้ 

๏ สมเด็จทาน ชาญฉลาด ขลาดมาเกา ชื่อทานเนา ครั้งทัพญวน กระบวนหนี 
พรอมทั้ง คณะ สัสดี   ทั้งสังฆการี นิมนต พระสงฆมาฯ28 

 การรบแพญวนของสมเด็จเจาพระยาฯ เกิดขึ้นในชวงตนรัชกาลที่ 3 โดยเหตุการณ
ดังกลาว ยังไมเปนที่แนชัดวา ในสมัยที่สมเด็จเจาพระยาฯ เมื่อครั้งยังเปน “จมื่นไววรนาถ”  
ที่ไดรับพระบัญชาจาก สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค (หรือ
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว) ผูทรงเปน “แมทัพหลวง” โดยสมเด็จเจาพระยาฯทาน
ไดอางสาเหตุตาง ๆ ในการถอยทัพหลังจากที่กองทัพเรือไทยแพทัพญวนจนเสียหายยับเยิน29 

                                                             

 26 โรม บุนนาค. ร.4 ทรงวิตก ไมโปรดให ร.5 ขึ้นครองราชย! ลูกขายังเล็กอยู อยาใหมีภัยแกลูก
ขาเลย!!. บทความออนไลน. แหลงที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/962000001 
9339 [2564] 
 27 กรมศิลปากร, นิราศหนองคาย หลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค), (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพกรมศิลปากร, 2498), หนา 1. 
 28 อางแลว, เรื่องเดียวกัน หนา 27. 
 29 อรรถพร ดีที่สุด, นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ง: ประเด็นวิพากษบุคคลและเหตุการณที่ไมปรากฏ
ในฉบับพิมพ. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.damrong-journal.su.ac.th/upload/pdf/85_7.pdf 
[2564] 
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วิธีการที่ 3 การลดทอนอํานาจของวังหนาอยางสิ้นเชิง ดําเนินการโดยลดทอนอํานาจ
ของวังหนา ซึ่งไดนําเสนอในรายละเอียดแลวกอนหนานี้ ดังนั้นในที่นี้ จึงเปนเพียงการนําเสนอ
บทกวีที่สะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่ “นิราศหนองคาย” กลาวถึงประเด็นนี้อยางไร ในบทกวี
ตอไปนี้  

๏ ทานเจาคุณ แมทัพ คํานับนอม  ปางพระปลอม มาเปนไทย ในสยาม 
พระกายไทย ใจฝรั่ง ชางแสนงาม  พระพักตรสาม สี่หนวย ดูรวยครัน 
แยกพระพักตร ทรงพยัก ย้ิมเหี่ยเหี่ย พระพักตรเรี่ย เต็มประดา ดูนาขัน 
เกอเปลาเปลา ไมเขาเรื่อง เปลืองไมบัน ยิงพระฟน เขียวเขียว ปรางเบี้ยวงามฯ30 
ซึ่งเนื้อหาในกวีตอนกอนนั้น เปนการเสียดสี สมเด็จเจาพระยาฯแบบตรงไปตรงมา จน

เปนเหตุใหทานโกรธจนตองทูลใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสั่งลงโทษนาย
ทิม ดวยการประหารชีวิต แตดวยอํานาจของพระองคเองที่เริ่มมีมากขึ้น ประกอบกับการที่
เจาพระยามหินทรฯพรอมทั้งขุนนางผูใหญฝายของพระองคตานทานเอาไว นายทิม ผูแตงนิราศ
หนองคายจึงไดรับโทษเพียงโบย 50 ที และจําคุกแทน 

วิธีการที่ 4 การยกเลิกระบบไพร ดําเนินการโดย สั่งใหเจานายผูมี “ไพร” เปนคนรับใช 
แตคนรับใชเหลานี้สามารถเปนขุมกําลังอยางดีของขุนนางผูนั้น เจานายบางคนมีไพรถึงสองรอย
สามรอยคนก็มี ไพรเหลานี้ สามารถนํามาเปนทหารที่สามารถกอการใด ๆ  ก็ไดตามแตผูเปนนาย
จะสั่งการ ทําใหเจานายทั้งหลายไมกลาที่จะกระทําการใด ๆ ไดตามใจตน ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวนี้เปนการ “ปูทาง” ไปสูการ “เลิกทาส” ที่พระองคไดดําเนินการในเวลาตอมา  

วิธีการที่ 5 และประการสุดทายการใชสื่อ Social Media อยาง “ดรุโณวาท” 31 ที่ถือ
เปน “หนังสือพิมพ” ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งแนนอนวา 
เนื้อหาเปนการเสียดสีสมเด็จเจาพระยาฯ ดังเนื้อหาใน “นิทานการเมือง” ที่ตีพิมพใน
หนังสือพิมพฉบับนี้ไดแก “วาดวยนิทานเปนการเลนสนุก” 32ใจความมีอยูวา มีสมภารรูปหนึ่ง
เปนเจาอาวาสวัดบานนอก ถูกกํานันแกลงนิมนตพระลูกวัดไปฉันที่บานแตไมนิมนตเจาอาวาส ที่
เปนคนไมบริสุทธิ์ในพระวินัย ทานสมภารถูก “นายจิต” มัคนายกประจําวัดถามวา “สมภาร
ทําไมไมไปฉันที่บานกํานัน” สมภารตอบวา “ไมไป ถึงไปก็ไมกิน ถึงกินก็กินไมมาก...” ซึ่งเพียง
แคอานก็สามารถรูไดวา ตัวละครแตละตัวหมายถึงใคร 

                                                             

 30กรมศิลปากร, นิราศหนองคาย หลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค), (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพกรมศิลปากร, 2498), หนา 16. 
 31 Youtuber “เรื่อง แซบ ๆ ในวังหลวง”. รัชกาลที่ 5 กับการลดทอนอํานาจของตระกูลบุนนาค 
ตอนจบ. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=o4Q9EDE-sbg [2564]. 
 32 อางแลว, เรื่องเดียวกัน. 
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ลําดับเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวเน่ืองดวยการลาอาณานิคมโดยยอ 
Chronological Oder of Colonization in Brief 

 จะกําหนดเอาการแผอํานาจของประเทศมหาอํานาจตะวันตก เปนมูลเหตุสําคญัทีท่าํให
มีการแตง ”นิราศหนองคาย” โดยมีมูลเหตุของความขัดแยงของสถาบันพระมหากษัตริยและ
ขุนนางชั้นสูงในราชสํานักสยาม เปนตัวเชื่อมโยงเขาดวยกัน ถึงแมวา ในเนื้อหาของบทกวีจะไม
มีการกลาวถึงการลาอาณานิคมอยางชัดเจน เพียงแตกลาวถึงการมาของพวก “จีนฮอ” หรือ 
“พวกโจรฮอ” หรือ “ฮอ” ซึ่งมีขอความในคําขวัญของจังหวัดหนองคาย (เดิม) ที่วา “วีรกรรม
ปราบฮอ หลวงพอพระใส สะพานไทยลาว” และคําขวัญประจําจังหวัด(ใหม) ที่วา “มหา
ประตูสูอินโดจีน ถิ่นวีรกรรมปราบฮอ หลวงพอพระใส บ้ังไฟพระยานาคราช สะพาน 2 ชาติ 
ไทยลาว ฝงโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมอันล้ําคา ธาณีพระอรหันต” จะเห็นไดวา คําวา 
“ฮอ” นี้ มีความสําคัญตอความเปนมาของจังหวัดหนองคายเปนอยางมาก ซึ่งอาจจะมีสวน
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการกําเนิดเกิดขึ้นของ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตหนองคาย” ซึ่งเปนวิทยาเขตแหงแรก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีก
ดวยสวนหนึ่งก็อาจจะเปนได 
 ดังนั้น เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณทั้งหมด จะของลําดับเหตุการณสําคัญ
ตาง ๆ โดยจะเริ่มเอาการกอตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนอันดับแรกดังนี้ 
 

เหตุการณ ป พ.ศ. 
(ค.ศ.) 

ประเด็นสําคัญ(โดยยอ) 

กอตั้งกรุงรัตนโกสินทร 2325 
(1782) 

เริ่ มตนราชวงศจักรี โดยมีกรุ ง เทพมหานครเปนเมื องงหลวง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงครองราชยเปนปฐม
กษัตริยแหงราชวงศจักรี 

พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย 
รั ช ก า ล ที่  2  ขึ้ น
ครองราชย 

2352 
(1809) 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ขึ้นครองราชย 

พระบาทสมเด็จพระ
นั่ ง เ ก ล า เ จ า อ ยู หั ว 
รั ช ก า ล ที่  3  ขึ้ น
ครองราชย 

2367 
(1824) 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ขึ้นครองราชย 

พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา เจ าอยูหั ว
และพระบาทสมเด็จ

2393 
(1850) 

หลังจากการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ขุนนางผูใหญตระกูล “บุนนาค” ไดไปทูลเชิญ
เจาฟามงกุฎ ขณะทรงผนวชเปน “วชิรญาณภิกขุ“ 
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พระปนเกลาเจาอยูหัว
ขึ้นครองราชย 
เกิดเหตุการณ กบฏไท
ผิง/อังกฤษเริ่มบุกยึด
ครองอินเดีย 

2393 
(1850) 

เหตุการณที่ “กบฏไทผิง” ตอตานราชสํานักชิง เกิดขึ้นพรอมกับ
เหตุการณที่อังกฤษสามารถยึดครองอินเดียไดเบ็ดเสร็จในปนี้โดยใช
เวลาดําเนินการตอเนื่องมาถึง 100 ป 

สงครามฝนในจีน 2397 
(1834) 

เนื้อหาโดยละเอียดไดนําเสนอแลวในตอนที่วาดวย “ความเกี่ยวเนื่อง
ของการลาอาณานิคมกับสงครามปราบฮอและนิราศหนองคาย” 

ฝ รั่ ง เ ศ ส บุ ก ยึ ด
เวียดนาม 

2401 
(1858) 

ในป พ.ศ. 2401 ราชวงศเหงียน ของเวียดนาม ไดรวบรวมดินแดน
ทั้งหมดไวไดในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งทําไดสําเร็จโดยการบุกโจมตี
เมืองดานัง ของพลเรือเอกชารล รีโกล เดอ เฌอนูยี ซึ่งทําใหคณะ
มิชชินนารีไมถูกขับไลออกไปจากสถานที่แหงนั้น 

พิธีบรมราชาภิเษกครั้ง
แรก 

2411 
(1868) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะทรงมีพระชนมายุได
เพียง 15 พระชันษา ทําใหพระองคอยูภายใตการควบคุมของผูสําเร็จ
ราชการคือ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 

ประพาสสิงคโปรครั้ง
แรก  

2413 
(1870) 

ทรงสงนักเรียนไทยไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปรจํานวน 20 คน
33

 
สิงคโปรและปตตาเวีย 

เสด็จประพาสสิงคโปร
ครั้งที่สอง 

2414 
(1871) 

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2414 รัชกาลที่ 5 เสด็จออกจากกรุงเทพฯ 
โดยเรือพระที่นั่งบางกอกผานอาวไทย ออมแหลมมลายู แวะที่เมือง
สิงคโปร มะละกา จากนั้นเสด็จตอไปยังมะละแหมงและยางกุง 

พิธี บรมราชาภิ เษก
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุ ลจอม เกล าฯ 
ครั้งที่ 2 

2416 
(1872) 

เมื่อพระองคมีพระชนมายุครบ 20 พรรษาแลว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2416 จึงผนวชเปนพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แลว
เสด็จไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเปนเวลา 15 วัน 
หลังจากทรงลาสิกขาแลว ไดมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้ง
ที่ 2 ขึ้น  

วิกฤตวังหนา 2418 
(1874) 

นําเสนอไปแลวกอนหนาน้ี ในเนื้อหาเกี่ยวกับการลดทอนอํานาจของ
วังหนา 

เผานิราศหนองคาย 2421 
(1876) 

ผูแตงนิราศหนองคายคือหลวงพัฒนพงศภักดี หรือบรรดาศักดิ์ใน
ขณะนั้นคือขุนพิพิธภักดี ชื่อเดิม ทิม สุขยางค ไดแตงขึ้น ขณะที่รวม
เดินทางไปกับเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง (เพ็ง) ที่โปรดเกลาฯ ให
เปนแมทัพไปปราบฮอที่ เมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2418 และ
กลายเปนเรื่องดังเมื่อมีการพิมพนิราศฉบับดังกลาวออกจําหนาย 
และเผยแพรใน พ.ศ. 2421 แตรัชกาลที่ 5 ไมโปรดฯ ทรงรับสั่งให
เก็บเผาทําลายทั้งตนฉบับ และที่พิมพเผยแพร อยาใหติดเปนแบบ

                                                             

 33 อางแลวเรื่องเดียวกัน . 
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อยางอยูในแผนดินสืบไป พรอมทรงลงพระราชอาญาเฆี่ยนขุนพิพิธ

ภักดี 50 ที และใหจําคุก 8 เดือน
34

  
วิกฤติ ร.ศ.112 2429 

(1883) 
เหตุเริ่มในปพ.ศ. 2429 โอกุสต ปาวี รองกงสุลฝรั่งเศสในหลวงพระ
บาง เปนผูแทนหลักในการสนับสนุนผลประโยชนของฝรั่งเศสในลาว 
จากความขัดแยงของลาวกับสยามกรณี พระเจาอนุวงศ และการ
ปกครองเปนครั้งคราวของชาวเวียดนามจากตังเกี๋ย เพิ่มความตึง
เครียดระหวางสยามกับฝรั่งเศส สงผลใหลาวตกเปนรัฐในอารักขา
ของฝรั่งเศส ซึ่งทําใหอินโดจีนฝรั่ งเศสขยายขึ้นมาก ซึ่งการทํา
สงครามครั้งนี้ เปนการสูรบกันจนมีทหารของทั้งสองฝายตายไป
หลายนาย และเรือของทั้งฝายจมไปหลายลํา ถือเปนศึก “ยุทธนาวี” 

ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของกองทัพเรือไทย
35

 
เสด็จประพาสยุโรป
ครั้งแรก 

2440 
(1997) 

การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของรัชกาลที่ 5 ในพ.ศ. 2440 เปน
สวนหนึ่งของพระราชวิ เทโศบาย เพื่อรักษาเอกราชของชาติ 
ทามกลางการรุกคืบของจักรวรรดินิยมตะวันตก  

เกิดกบฎนักมวยขึ้นใน
ประเทศจีน 

2441 
(1898) 

เนื่องจากจีนแพสงครามจีน-ญี่ปุน จักรพรรดิกวางสูจึงทรงทําการ
ปฏิรูปรอยวัน ทําใหพระนางซูสีไทเฮาทรงเขายึดพระราชอํานาจแลว
นําจักรพรรดิกวางสูขังไว และรวมมือกับกบฏนักมวยซึ่งมีความคิด
อนุรักษนิยมเชนเดียวกับพระนาง จนประมาณเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

1900 กบฏนักมวยไดตอสูกับกองกําลังนานาชาติ
36

 
เสด็จประพาสยุโรป
ครั้งที่ 2 

2450 
(1907) 

การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 นี้ แมจะเสด็จประพาสเปนการสวน
พระองค แตการณกลับปรากฏวา ประชาชนชาวเมืองที่ทรงกําหนด
จะเสด็จประพาส พากันรูขาวเสด็จฯ จากหนังสือพิมพของแตละ
ทองถิ่นที่ลงขาวการเสด็จฯ ของพระองคอยางครึกโครม วาทรงเปน
พระมหากษัตริยจากประเทศทางตะวันออก ที่มีพระปรีชาสามารถใน
การรักษาเอกราชของชาติไวได  ทามกลางการคุกคามของนักลา
อาณานิคมชาวตะวันตก ทรงดําเนินพระราชวิเทโศบายอันชาญฉลาด
และรูเทาทัน จนทําใหสยามเปนประเทศหนึ่งทางตะวันออก ที่รอด

พนจากการตกเปนเมืองขึ้นของนักลาอาณานิคมตะวันตก
37

 
                                                             

 34 Post Today. นิราศหนองคาย คนเขียนถูกเฆี่ยน และติดคุก ตนฉบับถูกเผา. [ออนไลน]. 
แหลงที่มา : https://www.posttoday.com/dhamma/439607 [2562]. 
 35 เกริกฤทธี ไทคูณธนภพ, สยาม ร.ศ. 112 วิกฤติแผนดิน พิพาทฝรั่งเศสและเสียดินแดน, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบางกอกบุคส, 2555), หนา 189-201. 
 36 Wikipedia. กบฏนักมวย. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [2564] 
 37 ศิลปวัฒนธรรม. รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป ทรงเปนที่ “ฮือฮา” ของชาวตางชาติขนาด
ไหน?. [ออนไลน]. แหลงที่มา: https://www.silpa-mag.com/history/article_40336 [2546] 
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 เปนที่ทราบและเขาใจกันดีเกี่ยวกับการที่เรื่องราวของ “นิราศหนองคาย” จบลงที่การ

ตีพิมพครั้งแรกและถูกรับสั่งเผา ในป พ.ศ.2419 หลังจากที่การปราบฮอครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง โดยที่

กองทัพของเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ที่มีหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค) 

ผูแตง “นิราศหนองคาย” นี้ไมไดไปสูรบกับพวก “ฮอ” แตอยางใด ดังนั้น เรื่อราวของนิราศ

หนองคาย จึงหายไปโดยไมไดรับการกลาวถึง จนมาถึงป พ.ศ.2459 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพ ทรงเรียบเรียงประวัติของ หลวงพัฒนพงศภักดี (บรรดาศักดิ์ของขุนพิพิธภักดีเมื่อ

กลับมารับราชการอีกครั้ง) กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงขอตนฉบับนิราศหนองคายมา

คัดลอกลงสมุดไทยดํา 4 เลมดวยโดยเก็บไวในหอพระสมุดสําหรับพระนคร (หรือหอสมุด

แหงชาติในปจจุบัน) ตอมาทายาทของขุนพิพิธภักดีขออนุญาตพิมพหนังสือนิราศหนองคาย แต

ทางการไมอนุญาต อยางไรก็ตาม มีการพิจารณาเนื้อหาของนิราศหนองคายและเห็นวาแมจะมี

ถอยคํารุนแรง ทวาเรื่องราวนาสนใจ จึงใหมีการคัดตัดตอนออกมาเปนนิราศหนองคาย  

ฉบับตีพิมพ พ.ศ.2498 โดยนิราศหนองคายที่ตีพิมพอีกหลายครั้งก็พิมพตามฉบับนี้ทั้งสิ้น38  

จนมาถึงเมื่อป พ.ศ.2504 เมื่อ “สิทธิ ศรีสยาม” (จิตร ภูมิศักดิ์) นํานิราศหนองคายฉบับพิมพ 

พ.ศ.2498 มาวิพากษในหัวขอวา “นิราศหนองคาย วรรณคดีที่ถูกสั่งเผา” ซึ่งทําใหนิราศ

หนองคายฟนคืนชีพอีกครั้งใน พ.ศ.2518 เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงกลุมหนึ่งนํางาน

ชิ้นนี้ของจิตร ภูมิศักดิ์ มาพิมพเผยแพร จนกระทั่งอีกหลายปตอมาไดรับเลือกใหเปนหนึ่งใน

หนังสือ 100 เลม ที่ควรอานจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ที่มีชื่อเปน

ภาษาอังกฤษวา The Thailand Research Fund (TRF) ที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยของไทย

ในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 38 มติชนออนลไลน. ‘นิราศหนองคาย’ 1 ใน 100 หนังสือดีควรอาน ที่เคยเปนวรรณกรรมถูกสั่ง
เก็บ. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_30603 [2564] 
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บทสรุป 

 นิราศหนองคาย ประพันธโดย หลวงพัฒนพงษภักดี (ทิม สุขยางค) ไดสะทอนใหเห็น
ถึงความขัดแยงในราชสํานักนับตั้งแตมีการกอตั้งกรุงเทพมหานคร หรือ กรุงรัตนโกสินทร โดย
ราชวงศจักรี ที่ไดปกครองประเทศยาวนานมาจนถึงปจจุบัน แตกอนรูจักกันในชื่อวา “สยาม” 
หรือ “Siam” ประเทศมหาอํานาจตะวันตก ไดพยายามเขามายึดครองประเทศในแถบ
ตะวันออกคือทวีปเอเชีย อังกฤษไดยึดครองอินเดียไดสําเร็จ ตอมาก็เขายึดครองพมา และทําที
ทาวาจะยึดไทยแตกระทําไมสําเร็จเพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ผูทรงสถาปนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งพระองคทรงใหความสําคัญตอการศึกษาภาษาอังกฤษตอจาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาของพระองคที่ทรงมองเห็นการแผอํานาจเขา
มายึดครองประเทศในแถบเอเชียนี้ โดยที่พระองคทรงใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการ
ติดตอกับชาติตะวันตก กลาวไดวาทั้ งสองพระองค ทรงมีบทบาทสําคัญ ในการนําพา
ประเทศชาติใหรอดพนจากการตกเปนเมืองขึ้นของมหาอํานาจตะวันตก ทั้งนี้ เหตุการณที่
พระองคทรงบริหารประเทศภายใตความขัดแยงของเจานายหรือขุนนางชั้นผูใหญในราชสํานัก
ซึ่งเรียกไดวาเปน “ศึกใน” และยังตองเผชิญกับการรุกรานของชาติมหาอํานาจตะวันตก
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ฝรั่งเศส ซึ่งถือเปน “ศึกนอก” ไปพรอมๆ กัน ทั้งนี้ ทั้งสองเหตุการณคือ 
ความขัดแยงตาง ๆ ในราชสํานัก และเหตุการณของการลาอาณานิคม มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
การแตง “นิราศหนองคาย” นี้ โดยเฉพาะบทบาทของบุคคลผูมีความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ ที่ทําใหเกิดการโจษขานของผูคนทั่วโลกในคําวา “Siamese Talk” โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่
สอง และการที่ผูนําไทยในยุคตอมาที่สามารถใชวิธีการเจรจาจนไทยไมตกเปน “อาชญากร
สงคราม” หลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สอง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา จิต
อาสาในพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรม สวน
พุทธธรรม จังหวัดลําพูน 3) เพื่อวิเคราะหกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรม 
สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบ
มีสวนรวม และการสนทนากลุมกับกลุมเปาหมายสําคัญจํานวน 10 ทาน ที่มารวมกิจกรรม ณ 
สถานธรรมแหงนี้มากกวา 5 ปขึ้นไป 

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาจิตอาสาในพระพุทธศาสนาเปนการนําหลัก 
พุทธธรรมมาประยุกตและเกื้อหนุนกันอยางเปนกระบวนการ ใหสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบของกฎระเบียบในสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกการเปนผูให ผูเสียสละ ไมหวังสิง่ตอบ
แทน บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม องคกรใดสามารถพัฒนาจิตอาสาเปนกระบวนการไดและ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนลําดับ จิตอาสาภายในองคกรก็จะมีรูปแบบเปนของตนเองและยัง
สามารถปรับโครงสรางใหพัฒนาไดมากยิ่งขึ้น 

ในดานกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน 
ผลการศึกษาพบวา แบงออกเปนหลักใหญ 3 ประการคือ 1) การดําเนินชีวิตตามคุณสมบัติ  
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ของอุบาสก อุบาสิกาที่ดี 2) การดําเนินชีวิตตามแบบอยางคฤหัสถอริยบุคคลในสมัยพุทธกาล 3) 
การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎก รวมกับกระบวนการพัฒนาจิตอาสา ดวย
หลักพันธกิจ 5 ประการในนามมูลนิธิสวนพุทธธรรม ตามแนวทางแหงอารยวัฒิ 5 ประการคือ 
1. ศรัทธา 2. ศีล 3. สุตะ 4. จาคะ 5. ปญญา เพื่อใหจิตอาสาไดมีสวนรวมในโครงการและ
กิจกรรม ที่หลากหลายและเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดทั้งปจนกลายเปนวัฒนธรรม
ชุมชน 

ในดานผลการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธ
ธรรม จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาจิตอาสาใหเปนพุทธบุตรคือ หลักสําคัญใน
การสืบตอและจรรโลงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาที่ดี โดยปจจุบันไดมีคณะจิต
อาสาปฏิญาณตน ถวายชีวิตเปนพุทธบุตรจํานวนมากกวา 500 คนขึ้นไป เปนผูตั้งมั่นในพระ
รัตนตรัยตลอดชีวิต และมุงดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงอริยชนในฐานะคฤหัสถดวยหลัก
อริยมรรคมีองค 8 เพื่อเขาถึงอัตถะหรือประโยชน 3 คือ 1) ประโยชนตน 2) ประโยชนผูอื่น 3) 
ประโยชนสวนรวม ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง ในการเสริมสรางความเขมแข็งของพุทธบริษัทในยุค
ปจจุบัน  

 
คําสําคัญ : กระบวนการพัฒนาจิตอาสา, อารยวัฒิ 5, อัตถะ 3  
 
 
Abstract 

This research aimed to 1) study the volunteer development process in 
Buddhism, 2) study the volunteer development process at Suan Buddhadhuma 
Meditation Center in Lamphun Province, and 3) analyze the volunteer 
development process of Suan Buddhadhuma Meditation Center in Lamphun 
Province. This study was qualitative research using documentary research, in-
depth interview, participatory observation, and group discussion with 10 
important target groups who had participated in activities at this meditation 
center for more than 5 years. 

According to the results of the study, it was found that the volunteer 
development process in Buddhism was the application of Buddhist principles 
and supported each other in a process in accordance with the guidelines for 
compliance within the framework of rules in society. In addition, this helped 
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raise awareness of being a giver, who sacrificed without expecting anything in 
return and had service mind for the public. Any organization that was able to 
develop a volunteer spirit as a process and operated continuously in order to 
create volunteerism within the organization, would have its own pattern and 
could also adjust the structure for more further development. 

Furthermore, the volunteer development process of the Suan 
Buddhadhuma Meditation Center in Lamphun Province were divided into three 
main principles: 1) living according to the good qualities of laymen and 
laywomen, 2) living according to the example of noble householders in the 
Buddha's time, and 3) practicing the Dharma according to the important 
principles in the Tripitaka together with the volunteer development process 
with five missions in the name of Suan Buddhadhuma Foundation according to 
the Five Noble Growth: 1.Faith, 2.Virtue, 3.Suta, 4.Jaka, and 5.Wisdom. The 
reason was to allow volunteers to participate in various projects and activities 
continuously throughout the year until it became a community culture. 

In terms of the results of the analysis of the volunteer development 
process of the Suan Buddhadhuma Meditation Center in Lamphun Province, it 
was found that volunteer development for becoming Buddhabutr was the key 
to succession and sustaining Buddhism as good laymen and laywomen. At 
present, there is a group of volunteers who pledge themselves and consecrate 
their life as Buddhabutr more than 500 people. They are steadfast in the Triple 
Gem throughout their life and aim to live in accordance with the path of the 
noble people with the Eightfold Path in order to attain Attha or three 
benefits:1) self-benefit 2) benefit of others, and 3) public benefit, which are 
regarded as a part of the strengthening of Buddhist companies in the present 
era. 

Keyword : Volunteer development process, Five Noble Growth, Three Attha 
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บทนํา 

เนื่องจากความเปนจริงที่ เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน ซึ่ งเปนสังคมที่มีความ
เจริญกาวหนาทางวัตถุเปนอยางมากนั้น สงผลใหมนุษยมีชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบายมาก
ขึ้น แตทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอยางลึกซึ้งจะพบวา แมมนุษยจะมีความสุขสบายทางวัตถุ แตปญหาและ
ความวุนวายตางๆ ในสังคมที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปนปญหาอาชญากรรม ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสุขภาพจิต ปญหาความขัดแยงและการขาดความสามัคคีในสังคม เปน
ตน เหลานี้ยังปรากฏ ผานสื่อสารมวลชนอยูทุกวัน สภาพการณเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความจริง
อีกดานหนึ่งวา การพัฒนาความเจริญทางวัตถุเพียงอยางเดียวแตละเลยการพัฒนาสํานึกทาง
ศีลธรรมอันเปนคุณคาทางจิตใจ ใหเติบโตควบคูกัน สงผลใหมนุษยตกเปนทาสของความตองการ 
และกระทําสิ่งตางๆ ดวยความเห็นแกตัว จนกระทั่งอาจกอใหเกิดการเบียดเบียนผูอื่น และสราง
ความทุกขใหแกทั้งตนเองและผูอื่น รวมทั้งสังคมโดยรวมได ดังนั้นปญหาที่สําคัญและจําเปน
อยางเรงดวนที่จะชวยนําพาความสงบสุขในสังคม คืนมาไดนั้นก็คือ “จะมีวิธีการอยางไรที่จะทํา
ใหคนในสังคมลดทอนความเห็นแกตัวลงไป และสงเสริมการมีน้ําใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความรูสึก
รับผิดชอบตอสังคมเพื่อสรางสรรคใหสังคมสงบสุขและนาอยูกวาที่เปน” ตอคําถามขอนี้ การ
เสริมสรางหรือพัฒนาคุณธรรมขอหนึ่งที่ตรงขามกับการเอาเขามาใสตัว ก็คือ “การให หรือการ
เสียสละเพื่อประโยชนสุขของผูอื่น” หรือ การมี “จิตอาสา”นับเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยสราง
อุปนิสัยที่ดีงามดังกลาวใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางเปนรปูธรรม1 

การสรางคนใหมีจิตอาสา มีความสําคัญตอบุคคล องคกร สังคมและประเทศชาติ อยาง
มาก ถาเราสามารถปลูกฝง สงเสริม หรือพัฒนาใหคนในชาติมีจิตใจที่เห็นแกประโยชนสวนรวม 
ไมเห็นแกประโยชนสวนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติสวนรวม มีการใชอยางเห็นคุณคาใช
อยางทะนุถนอม รูจักแบงปนโอกาสในการใชของสวนรวมใหผูอื่น ปญหาการเอารัดเอาเปรียบ 
ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด การทําลายสาธารณะสมบัติตาง ๆ จะลดลง การเห็นแก
ประโยชนสวนตนหรือพวกพองก็จะลดลง และจะนํามาสูชุมชนและสังคมที่เขมแข็ง2 (วลัยรัตน ยิ่งดํา
นุน, 2554) การทํางานจิตอาสานั้น ตองตระหนักถึงความสําคัญของจิตอาสา จิตแหงการใหความดี
งามทั้งปวงแกเพื่อนมนุษย โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปติสุข พรอมจะเสียสละเวลา 

                                                             

 1 อรศรี งามวิทยาพงศ, “สรางสุขภาวะทางจิตวิญญาณผานงานอาสาสมัคร : กรณีศึกษา“ฉลาด
ทําบุญ”, วารสารสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) : 
 2 วลัยรัตน ยิ่งดํานุน, “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสา : กรณีศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2554), หนา  
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แรงกาย สติปญญา เพื่อสาธารณประโยชน มีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ ความรู ความ
เชื่อมั่นในตนเอง เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง จิตที่ไมนิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปญหา หรือความ
ทุกขยากที่เกิดข้ึนกับผูคน เปนจิตที่เปยมดวย "บุญ"คือ ความสงบเย็น และพลังแหงความดี ชวย
ลด "อัตตา" หรือ ความเปนตัวตนของตนเอง หลักพุทธธรรมในการทํางานจิตอาสาเปนจุดเริ่มตน
ของการเสียสละทั้งภายในและภายนอกหรือเรียกวา “จาคะ” นั้นเปนหนึ่งในวัฑฒิธรรมเรียก
เต็มวา อริยวัฑฒิหรืออารยวัฒิ 5 แปลวา หลักความเจริญของอารยชน หากพุทธศาสนิกชนใด 
เจริญธรรมทั้ง 5 ประการครบถวนยอมเขาถึงพระนิพพานได ธรรม 5 ประการนั้นประกอบไป
ดวย 1) ศรัทธา 2) ศีล 3) สุตะ 4) จาคะ 5) ปญญา รวมถึงบุญกิริยาวัตถุที่เรียกวา เวยยาวัจจมัย 
หรือทําบุญดวยการชวยขวนขวายทํากิจกรรมที่ถูกที่ควร นอกจากจะเปนบุญแลว ยังเปนโอกาส
ที่จะไดพบกัลยาณมิตรผูมีศรัทธาที่จะทําหนาที่พุทธบริษัท เพื่อเปนการสืบอายุพระศาสนาใหตก
ทอดถึงอนุชนคนรุนหลัง จากอาสาสมัครสูการเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ตามแนวทางคําสอนของ
พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจา ดังที่ปรากฏในพระไตรปฎก3  

คณะจิตอาสาวิถีพุทธของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน เกิดจากการ
รวมตัวกันของกลุมคนผูมีจิตอาสาและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดรวมใจกันสรางสถาน
ปฏิบัติธรรม สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูนขึ้นในป พ.ศ. 2545 โดยการนําของคุณอรรถวุฒิ สัย
เจริญ รวมกับ คณะจิตอาสากลุมบุกเบิก โดยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานจิตอาสาเพื่อเปนสวน
หนึ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จึงไดเสียสละทรัพยสินสวนตัวและที่ดินอัน
เปนมรดกของตน จํานวน 6 ไร โดยถวายใหเปนที่ธรณีสงฆในนามวัดพระธาตุหริภุญชัย 
วรมหาวิหาร และไดเกิดแนวคิดในการรวบรวมคณะจิตอาสาเพื่อพระพุทธศาสนาและแผนดิน
ขึ้น โดยไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับจิตอาสามาประยุกตใชในโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อรวบรวมจิตอาสาตามหลักพุทธธรรม และมีบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาลที่
ปรากฏในพระไตรปฎกเปนแบบอยางจิตอาสาเชิงพุทธทั้งในดานการดําเนินชีวิตและการเสียสละ
เพื่อสวนรวม อาทิ เชน มฆมานพ (หรือตํานานพระอินทร) ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี หมอชีวกโก
มารภัจจและนางวิสาขา ฯลฯ เปนตน 

ปจจุบันป พ.ศ. 2564 สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน มีเนื้อที่จํานวนทั้งหมด 45 ไร  
เปนที่ธรณีสงฆในนาม “วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร” จํานวน 18 ไร และเปนพื้นที่ใน
นาม “มูลนิธิสวนพุทธธรรม” จํานวน 27 ไร ซึ่งอยูในความดูแลและอุปถัมภจากคณะสงฆวัดพระธาตุ

                                                             

 3 กันธิชา เผือกเจริญ, “ศึกษากระบวนการทํางานของจิตอาสา กรณีศึกษาการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย อโรคยศาล วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
พุทธศาสตรและศิลปะแหงชีวิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), หนา 
75.  
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หริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยมีเจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยเปนประธาน ซึ่งไดดําเนินโครงการ
และกิจกรรม ในทุกๆ ดาน เพื่ออํานวยประโยชนตอพุทธบริษัทและมหาชนในทิศทั้ง 4 โดยได
มอบหมายให คุณอรรถวุฒิ สัยเจริญ ในฐานะผูริเริ่มกอตั้งและบุกเบิกใหเปนผูดูแลสถานปฏิบัติ
ธรรม สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูนรวมกับคณะจิตอาสา เพื่อรวมใจกันทํางานใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวมดวยระบบสามัคคีธรรม ดวยความสมัครใจ ดวยเหตุนี้ แนวคิดการพัฒนาและรวบรวมจิต
อาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน จึงถือเปนทางเลือกหนึ่งในการนําเสนอ
ทางออกใหกับสังคมในยุคปจจุบัน เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเสียสละ และรวมใจกันสรางคณะจิตอาสาตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่
กอใหเกิดประโยชนตอพระพุทธศาสนาและสังคม  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสา : กรณีศึกษาสถาน 
ปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน โดยจะนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางานจิตอาสาอยางมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน องคกร
หรือชุมชนตาง ๆ ที่สนใจ และเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสิ่งดีงามและสันติสุขใหเกิดขึ้นใน
สังคมตลอดจนเปนการ สืบตออายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสาในพระพุทธศาสนา 
2 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม จังหวัด

ลําพูน  
3 เพื่อวิเคราะหกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม 

จังหวัดลําพูน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสา : กรณีศึกษาสถานปฏิบัติธรรม 
สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดเรื่องจิตอาสา กรณีตัวอยางที่ปรากฏในพระไตรปฎก ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ 
ของมูลนิธิสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูนและเอกสารที่เกี่ยวของ  
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2) สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจิตอาสาตามหลักพระพุทธศาสนาของสถานปฏิบัติ
ธรรม สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน  

3) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participatory Observation) ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม 
และการดํา รงชีวิตของจิตอาสาในสถานปฏิบั ติ ธรรมสวนพุทธธรรมจั งหวัดลํ าพู น  
ทั้งปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวิถีการเรียนรูของชุมชนและการเขารวมในโครงการและกิจกรรม ที่
หลากหลาย โดยผูวิจัยไดเขาพักอาศัยภายในสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรมจังหวัดลําพูน
ในชวงการเก็บขอมูล สังเกตและเขารวมในกิจกรรมกับคณะจิตอาสาในรูปแบบตาง ๆ  

4) การสนทนากลุมยอย (Focus group) ผูวิจัยใชการสนทนากลุมยอยเปนเวทีชุมชน 
ที่อาศัยการวิเคราะหและสังเคราะห ภายใตการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางจิตอาสาที่พักอาศัย
ประจําภายในสถานธรรมและจิตอาสาภายนอก เพื่อใหเกิดองคความรูที่นํามาเปนแนวทางการ
พัฒนา จิตอาสา การเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนไปดวยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่
สมบูรณ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1) ขอบเขตดานเอกสาร 
เอกสารหลักที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ในชั้นปฐมภูมิไดแก พระไตรปฎกภาษาไทย  

ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 สวนทุติยภูมิไดแก  อรรถกถา ฏีกา หนังสือ 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ และคัมภีรพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ 

2) ขอบเขตดานสถานที่ 
ผูวิจัยกําหนดสถานที่หลักในการทําการวิจัย คือ สถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม 

จังหวัดลําพูน สาขาวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน 

3) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในดานการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ คณะจิตอาสา 

กลุมบุกเบิกและแกนนําสําคัญในการสรางสถานปฏิบัติธรรม ที่อยูในฐานะคฤหัสถ จํานวน 10 คน 
เปนผูใหขอมูลคนสําคัญ (key informants) 1 คน ในฐานะประธานผูริเริ่มกอตั้งและดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่องมากวา 20 ปขึ้นไป และผูใหขอมูลหลัก (informants) จํานวน 9 
คน ที่มีบทบาทหนาที่ในสถานปฏิบัติธรรมและเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องมากวา 5 ปขึ้นไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ขอมูลที่ไดเกิดจากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมี
สวนรวม และการสนทนากลุม ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการโดยจัดลําดับเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอใน
รูปแบบการพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

 1. กระบวนการพัฒนาจิตอาสาในพระพุทธศาสนา 

จิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง จิตของคนผูมีเมตตาและคุณธรรม ตองการ
ชวยเหลือผูอื่นหรือจิตของคนผูเสียสละแรงกาย แรงใจ ชวยใหผูอื่นคลายทุกข มีความสุขตาม
ความเหมาะสมและเกิดประโยชนตอสังคม กระบวนการพัฒนาจิตอาสาในทางพระพุทธศาสนา 
เปนการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตและผสมผสานกันอยางเปนกระบวนการใหสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบของกฎระเบียบในสังคม ดวยการจัดอบรม ฝกฝนใหความรูความ
เขาใจ ปลูกฝงจิตสํานึกการเปนผูให ผูเสียสละ ไมหวังสิ่งตอบแทน บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สวนรวม และที่สําคัญคือหัวใจของการทํางานจิตอาสาคือ การใหดวยจิตบริสุทธิ์ พรอมสละ 
กําลังกาย กําลังทรัพย และสละเวลาอยูเสมอ ยกระดับจิตของผูทําใหสูงขึ้นไปสูความเปนผูมีศีล 
สมาธิและปญญายิ่งขึ้นไป แนวคิดทฤษฏีของ จิตอาสาตามหลักพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรม
สําหรับทุกคนในองคกร เพื่อความรวมมือ เพื่อความอยูเย็นเปนสุขของทุกองคประกอบของ
องคกรตั้งแต ผูนําบุคคลในองคกร ตัวองคกรเอง และการอยูรวมกันในองคกร หลักพุทธธรรมที่
เกื้อกูลการทํางานจิตอาสา สามารถแบงออกได เปน 5 หมวดธรรม คือ 1) พรหมวิหาร 4 2) 
อิทธิบาท 4 3) สังคหวัตถุ 4 4) สาราณียธรรม 6 และ 5) สัปปุริสทาน 8 หลักพุทธธรรมที่กลาว
มานี้หากปฏิบัติอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดสมาธิ จนกอใหเกิดปญญา ทั้งทางโลกและทางธรรม 
โดยมีศีลเปนบาทฐาน เมื่อศีลบริบูรณ การเจริญสมาธิและปญญา จะอุปการะเกื้อกูลใหคุณ
ความดีเจริญขึ้นดวยในหนทางแหงอริยมรรคมีองค 8 ในสวนปจจัยที่สงผลตอพลังจิตอาสา แบง
ไดเปน 2 ดาน คือ ปจจัยที่เปนแรงสนับสนุนภายนอก หมายถึงศักยภาพ ความสามารถทางดาน
วิชาชีพ ฐานะและบทบาททางสังคม และปจจัยที่เปนแรงสนับสนุนภายในเริ่มตนที่ความศรัทธา
และพุทธธรรมในใจของจิตอาสา ที่สงเสริมใหมีการทํางานอยางมุงมั่น จริงจัง จริงใจ พัฒนา
ศักยภาพไปพรอมกับการทํางาน เนื่องเพราะใชงานเปนฐานของการภาวนา จึงเกิดสมาธิจาก
การทํางานทําใหเห็นการเจริญเติบโต คุณธรรมที่ผลิบานในใจ  
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2. กระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรมจังหวัดลําพูน  

จากการศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานธรรมแหงนี้ไดแบงออกเปน
หลักใหญ 3 ประการคือ  

1) การดําเนินชีวิตตามคุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกาที่ดีที่มีปรากฏในพระไตรปฎก 
คือ หลักอุบาสกธรรม 5 ประการและอุบาสกธรรม 7 ประการ ซึ่งถือเปนหลักประพฤติปฏิบัติ
สําหรับคฤหัสถหรือผูครองเรือนโดยไมขัดแยงกับสํานักใดๆ เพราะเปนหลักธรรมมาตรฐานตาม
พุทธบัญญัติและเปนหลักธรรมพื้นฐานนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจของผูปฏิบัติธรรม 

จากการศึกษาพบวา สถานธรรมแหงนี้ไดสงเสริมใหจิตอาสาทุกทานไดดํารงตนเปน
อุบาสก อุบาสิกาที่ดีตามฐานะและกําลังแหงตนกอน เพราะถือเปนหลักธรรมพื้นฐานของชาว
พุทธ ที่มีมาแตในสมัยพุทธกาล ดังนั้นหากจิตอาสาทานใดสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเปน
อุบาสก อุบาสิกาที่ดีไดยอมเปนพื้นฐานสูการพัฒนาตนสูความเปนอริยชนตามพุทธบัญญัติและ
ยังเปนผูที่สรางคุณคาใหกับชีวิตของตนเองในฐานะเปนสวนหนึ่งในการจรรโลงและสืบตออายุ
พระพุทธศาสนาและสรางความเขมแข็งใหกับพุทธบริษัททั้ง 4 อันไดแกภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกและ
อุบาสิกา ใหยั่งยืนสืบไป 

2) การดําเนินชีวิตตามแบบอยางคฤหัสถอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลที่มีปรากฏใน
พระไตรปฎก อาทิเชน ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ทานจิตตคหบดี, ทานหัตถกอุบาสก,  
หมอชีวกโกมารภัจจ, นางวิสาขา เปนตน  

จากการศึกษาพบวา สถานธรรมแหงนี้จะนํารูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล
ในสมัยพุทธกาลที่มีบันทึกในคัมภีรในพระไตรปฎกมาเปนแบบอยางและเปนตนแบบแหงการ
ดําเนินชีวิต เพราะเปนผูที่มั่นใจไดในการประพฤติปฏิบัติธรรม เนื่องจากเปนผูไดรับการ
พยากรณหรือไดรับการรับรองจากพระพุทธเจาวาเปนอุบาสก อุบาสิกาที่ดีหรือที่เลิศคุณ และ
เพื่อปองกันการยึดติดบุคคลในยุคปจจุบัน (สวนใครจะเคารพบุคคลใดเปนพิเศษนอกเหนอืจากนี้
เปนเรื่องเฉพาะบุคคล) ซึ่งในพระธรรมเรียกวา หลักพุทธานุมัติ หมายถึง การศึกษาแนวทาง 
มองดูแบบอยางและเขาถึงความคิดของเหลาอริยชนผูเปนแบบอยางที่ดีอันมีพระพุทธเจาเปน
ประธานสูงสุด 

3) การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎก อาทิเชน บุญกิริยาวัตถุ 3, 
ไตรสิกขาหรือสิกขา 3,หลักอริยสัจ 4 ประการและหลักอริยมรรคมีองค 8 ประการ ฯลฯ โดยมี
เปาหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน 

จากการศึกษาพบวา สถานธรรมแหงนี้ ไดคัดเลือกหลักธรรมที่ สํ าคัญในทาง
พระพุทธศาสนาหรือแกนแทของคําสอนในพุทธธรรมที่มีปรากฏอยูในพระไตรปฎกเพื่อเปนหลกั
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ในการเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆ ที่สําคัญและสัมพันธกันซึ่งมีอยูมากมาย เพื่อนําไปสงเสริม
และเกื้อกูลตอการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในฐานะคฤหัสถอันนําไปสู
สมดุลของสุขภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม ปญญาและในมิติตางๆ ตามหลักแหงพุทธ
ธรรมทั้งทางดานปริยัติ (ศึกษา) ปฏิบัติ (ประพฤติตาม) และปฏิเวธ (บรรลุผล) 

 
3. การวิเคราะหกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม

จังหวัดลําพูน  

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการศึกษาทั้งทางดานขอมูล
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวมและการสนทนา
กลุม จากจิตอาสาที่มีบทบาทหนาที่ในสถานปฏิบัติธรรม กลาวโดยสรุปดังนี้ 

 3.1 การพัฒนาจิตอาสาดวยหลักพุทธธรรม 
 การประยุกตหลักพุทธธรรมในการพัฒนาจิตอาสาของสถานธรรมแหงนี้ โดยมี

พระไตรปฎกเปนหลักสําคัญ ไดแบงออกเปน 3 ประการ คือ 1) การดําเนินชีวิตตามคุณสมบัติ
ของอุบาสก อุบาสิกาที่ดี 2) การดําเนินชีวิตตามแบบอยางคฤหัสถอริยบุคคลในสมัยพุทธกาล 3) 
การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎก  

 จากการศึกษาพบวา หลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตของจิตอาสาของสถาน
ปฏิบัติธรรมแหงนี้ ใชหลักการสรางกุศลและปฏิบัติธรรมจากงายไปสูยากตามแนวทางของ
คฤหัสถไมไดมุงเนนการปฏิบัติเชิงลึก (intensive) แบบนักบวช อาทิเชน พระสงฆหรือแมชี เปน
ตน มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับผูปฏิบัติธรรมในแตละระดับ 
โดยเฉพาะประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมตางมีพื้นฐานการศึกษา ความรูทางธรรม ปญหาครอบครัว 
สุขภาพ ฐานะ จริตและทัศนะ ที่แตกตางกัน การจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ของสถาน
ปฏิบัติธรรมแหงนี้เปนการเปดโอกาส และถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับประชาชนที่มาปฏิบัติ
ธรรม โดยจะเนนในสวนที่ของการพัฒนาทางดานทางจิตใจเปนหลัก เพื่อกําจัดโรคทางใจ อัน
หมายถึง การละความเห็นแกตัว การละความโลภความโกรธและความหลงใหเบาบาง รวมกับ
หลักธรรมสําคัญตางๆ ในพระไตรปฎกที่สามารถนํามาประยุกตใชไดจริงในการดําเนินชีวิต
ปจจุบัน กลาวโดยสรุป การประยุกตหลักพุทธธรรมในการพัฒนาจิตอาสาของสถานธรรมแหงนี้ 
โดยมีพระไตรปฎกเปนหลักสําคัญ ไดนําหลักการดําเนินชีวิตตามคุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกา
ที่ดี ที่มีปรากฏพระไตรปฎกมาเปนหลักประพฤติปฏิบัติสําหรับคฤหัสถหรือผูครองเรือนโดยไม
ขัดแยงกับสํานักใดๆ ดังนั้นจิตอาสาทานใดที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเปนอุบาสก อุบาสิกา
ที่ดีไดยอมเปนพื้นฐานสูการพัฒนาตนสูความเปนอริยชนตามพุทธบัญญัติ และยังเปนผูที่สราง
คุณคาใหกับชีวิตของตนเองในฐานะเปนสวนหนึ่งในการจรรโลงและสืบตออายุพระพุทธศาสนา
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และสรางความเขมแข็งใหกับพุทธบริษัททั้ง 4 อันไดแกภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกา ให
ยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ยังพบวา สถานธรรมแหงนี้จะนํารูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิตของ
บุคคลในสมัยพุทธกาลที่มีบันทึกในพระไตรปฎกมาเปนแบบอยางและเปนตนแบบแหงการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งรูปแบบและวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลตนแบบในสมัยพุทธกาล จะเปนบาท
ฐานนําไปสูการปฏิบัติธรรมในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งทางดานปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ”   

 3.2 การพัฒนาจิตอาสาดวยหลักพันธกิจ (Mission) 5 ประการขององคกร 
  จากการศึกษาพบวา ในดานการพัฒนาจิตอาสาดวยหลักพันธกิจ 5 ประการ 

ที่สนับสนุนการพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมใหเปนศูนยกลางในการสรางกุศลและปฏิบัติธรรมของ 
จิตอาสาและประชาชน คือ 1) โครงการสรางคนดีเพื่อพระพุทธศาสนาและแผนดิน 2) โครงการ
ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปฎก 3) โครงการสงเสริมงานวัฒนธรรมเพื่อ
จรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม 4) โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพื่อพุทธบริษัทและ
มหาชนในทิศทั้ง 4 5) โครงการสนับสนุนงานสัมมากิจเพื่อพระพุทธศาสนาและแผนดิน ซึ่ง
สอดคลองกับการพัฒนาศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนสถานและงานสัมมาอาชีพ 
เพื่อใหจิตอาสาและประชาชนไดมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชนซึ่งหลักพันธกิจ 5 ประการนี้จะเปนเครื่อง
สงเสริมและเกื้อกูลใหจิตอาสาคอย ๆ พัฒนาตนจนกลายเปนอุบาสก อุบาสิกาที่ดี และพัฒนา
ตนสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงอริยชนดวยหลักอารยวัฒิ 5 ประการ คือ 1. ศรัทธา 2. ศีล 
3. สุตะ 4. จาคะ 5. ปญญา และเขาถึงหลักธรรมสําคัญในพระไตรปฏกอาทิเชน บุญกิริยาวัตถุ 
3, ไตรสิกขาหรือสิกขา 3, หลักอริยสัจ 4 ประการและหลักอริยมรรคมีองค 8 ประการ เปนตน 
ซึ่งก็คือ การพัฒนาจิตอาสาดวยหลักพันธกิจ 5 ประการของสถานปฏิบัติธรรมแหงนี้ที่ไดวาง
รูปแบบไว ซึ่งปจจุบันไดดําเนินพันธกิจตางๆ มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 10 ป” 

 3.3 ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรม สวนพุทธ
ธรรมจังหวัดลําพูน 

 การพัฒนาจิตอาสาใหเปนพุทธบุตรคือ หลักสําคัญในการสืบตอและจรรโลง
พระพุทธศาสนาในฐานะคฤหัสถ ดังนั้น การสรางเจดียมีชีวิตหรือเจดียที่มองไมเห็น (Invisible 
Chedi) จึงหมายถึง จิตอาสาที่ปฏิญาณตนเปนพุทธบุตรตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและดําเนินชีวิต
ตามแนวทางแหงอริยมรรคมีองค 8 ตลอดชีวิต เพื่อมุงพัฒนาตนสูความเปนอริยชนตามพุทธ
บัญญัติ โดยไมประกาศตนตอสาธารณชนและไมมีรูปแบบ เครื่องหมายหรือการแตงกายที่
แตกตางจากบุคคลทั่วไปในฐานะคฤหัสถ นับตั้งแตป พ.ศ. 2561 ไดมีคณะจิตอาสาที่ปฏิญาณ
ตนเปนพุทธบุตรตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ตั้งมั่นในอริยสัจ 4 ประการ และดําเนินตามอริยมรรคมี
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องค 8 ประการตลอดชีวิตดวยความสมัครใจ เพื่อมุงพัฒนาตนสูความเปนอริยชนตามพุทธ
บัญญัติ อันมีพระโสดาบันเปนเบื้องตนและ มีพระนิพพานเปนที่สุด จํานวนมากกวา 500 คน 
ขึ้นไป จากพุทธอาสาลงทะเบียนจํานวนกวา 2,000 คน ขึ้นไป ดังนั้น คณะจิตอาสากลุมบุกเบิก
นําโดย คุณอรรถวุฒิ สัยเจริญจึงไดรวมใจกันจัดตั้งโครงการรวบรวมคณะพุทธบุตร พุทธอาสา
เพื่อพระพุทธศาสนาและแผนดินขึ้น เพื่อเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความเขมแข็งของพุทธ
บริษัทในยุคปจจุบันคือ พัฒนาพุทธอาสาใหเปนผูใกลชิดพระรัตนตรัย คือ เปนอุบาสกที่ดี 
อุบาสิกาที่ดี และพัฒนาพุทธบุตรใหเปนผูใกลชิดมรรค ผล พระนิพพาน คือ เปนอุบาสกรัตน 
อุบาสิการัตนผูเจริญสูความเปนอริยชนนั้นเอง 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญและนาสนใจที่ควรนํามาอภิปราย  
ทั้งในสวนหลักการและกระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรมจังหวัด
ลําพูน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. กระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมแหงนี้ มุงเนนในสวนที่เปนการ
พัฒนาทางดานจิตใจเปนหลักสําคัญ เพื่อมุงกําจัดโรคทางใจ อันหมายถึง การละความเห็นแกตัว 
การละความโลภ ความโกรธและความหลงใหเบาบาง รวมกับหลักธรรมสําคัญตาง ๆ  
ในพระไตรปฎกที่สามารถนํามาประยุกตใชไดจริงในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ซึ่งการประยุกตใช
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาจิตอาสาของสถานธรรมแหงนี้ไดแบงออกเปนหลักใหญ 3 ประการ 
คือ 1) การดําเนินชีวิตตามคุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกาที่ดีที่  2) การดําเนินชีวิตตาม
แบบอยางคฤหัสถอริยบุคคลในสมัยพุทธกาล 3) การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสําคัญใน
พระไตรปฎก คืออริยสัจ 4 และอริยมรรคมีองค 8 เปนตน ซึ่งหลักพุทธธรรมในการพัฒนาจิต
อาสาทั้ ง  3 ประการนั้น  ถือ เป นพื้นฐานในการพัฒนาตนและสร างความยั่ งยืนใน
กระบวนการพัฒนาจิตอาสาขององคกรเปนสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่บุคคลในสังคมปจจุบันขาด
แคลนไป สถานปฏิบัติธรรมแหงนี้จึงไดรวมกันจัดตั้งโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมา  
เพื่อมุงเนนการพัฒนาจิตใจของจิตอาสาใหเปนผูเสียสลละเพื่อสวนรวมอยางแทจริง โดยไม
มุงหวังผลตอบแทนใด ๆ และยังมุงพัฒนาตนสูความเปนอริยบุคคลอันมีเปาหมายแหงการละ
กิเลส ในใจเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของประพันธ ศุภษรพรอมคณะ4  
ที่กลาววา จิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง จิตของคนผูมีเมตตาและคุณธรรม 

                                                             

 4 ประพันธ ศุภษร พรอมคณะ, “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา”, รายงาน
วิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555). 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 278  

 

ตองการชวยเหลือผูอื่นหรือจิตของคนผูเสียสละแรงกาย แรงใจ ชวยใหผูอื่นคลายทุกข มี
ความสุขตามความเหมาะสมและเกิดประโยชนตอสังคม... กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนว
พระพุทธศาสนา เปนการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตและผสมผสานกันอยางเปนกระบวนการ
ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบของกฎระเบียบในสังคม ดวยการจัดอบรม ฝกฝน
ใหความรูความเขาใจ ปลูกฝงจิตสํานึกการเปนผูให ผูเสียสละ ไมหวังสิ่งตอบแทน บําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสวนรวม… และที่สําคัญคือหัวใจของการทํางานจิตอาสาคือ การใหดวยจิตบริสุทธิ์ 
พรอมสละ กําลังกาย กําลังทรัพย และสละเวลาอยูเสมอ ยกระดับจิตของผูทําใหสูงขึ้นไปสู
ความเปนผูมีศีล สมาธิและปญญายิ่งขึ้นไป และสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของกันธิชา เผือก
เจริญ5 ที่กลาววา หลักพุทธธรรมที่เกื้อกูลการทํางานจิตอาสา สามารถแบงออกได เปน 5 หมวด
ธรรม คือ 1) พรหมวิหาร 4 2) อิทธิบาท 4 3) สังคหวัตถุ 4 4) สาราณียธรรม 6 และ 5) สัปปุ
ริสทาน 8 หลักพุทธธรรมที่กลาวมานี้หากปฏิบัติอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดสมาธิ จนกอใหเกิด
ปญญา ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยมีศีลเปนบาทฐาน เมื่อศีลบริบูรณ การเจริญสมาธิและ
ปญญา จะอุปการะเกื้อกูลใหคุณความดีเจริญขึ้นดวยในหนทางแหงอริยมรรคมีองค 8 ในสวน
ปจจัยที่สงผลตอพลังจิตอาสา แบงไดเปน 2 ดาน คือ ปจจัยที่เปนแรงสนับสนุนภายนอก 
หมายถึงศักยภาพ ความสามารถทางดานวิชาชีพ ฐานะและบทบาททางสังคม และปจจัยที่เปน
แรงสนับสนุนภายในเริ่มตนที่ความศรัทธาและพุทธธรรมในใจของจิตอาสา ที่สงเสริมใหมีการ
ทํางานอยางมุงมั่น จริงจัง จริงใจ พัฒนาศักยภาพไปพรอมกับการทํางาน เนื่องเพราะใชงานเปน
ฐานของการภาวนา จึงเกิดสมาธิจากการทํางานทําใหเห็นการเจริญเติบโต คุณธรรมที่ผลิบานใน
ใจ…แตสิ่งที่สําคัญยิ่งกวา คือการจัดใจของจิตอาสาอยูกับโลกตามที่เปนจริงอยูกับโลกอยาง
เหนือโลก 

2. ในดานกระบวนการพัฒนาจิตอาสาโดยใชวัฒนธรรมองคกร (Organizational 
culture) ของสถานปฏิบัติธรรม คือ อารยวัฒิ 5 หมายถึง หลักความเจริญแหงอารยชนหรือ
ความเจริญอยางประเสริฐ ประกอบไปดวย 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. สุตะ 4.จาคะ 5.ปญญา ดวย
หลักพันธกิจ 5 ประการในนามมูลนิธิสวนพุทธธธม ที่สนับสนุนการพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมให
เปนศูนยกลางในการสรางกุศลและปฏิบัติธรรมของจิตอาสาและประชาชน คือ 1) โครงการ
สรางคนดีเพื่อพระพุทธศาสนาและแผนดิน 2) โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมใน
พระไตรปฎก 3) โครงการสงเสริมงานวัฒนธรรมเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม 4) 

                                                             

 5 กันธิชา เผือกเจริญ, “ศึกษากระบวนการทํางานของจิตอาสา กรณีศึกษาการดูแลผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย อโรคยศาล วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
พุทธศาสตรและศิลปะแหงชีวิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556),  
หนา ก. 
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โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพื่อพุทธบริษัทและมหาชนในทิศทั้ง 4 5) โครงการสนับสนุนงาน
สัมมากิจเพื่อพระพุทธศาสนาและแผนดิน ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาศาสนบุคคล ศาสนธรรม 
ศาสนพิธี ศาสนสถานและงานสัมมาอาชีพ เพื่อใหจิตอาสาและประชาชนไดมีสวนรวมใน
โครงการและกิจกรรม ที่หลากหลายและเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรม
ชุมชนซึ่งหลักพันธกิจ 5 ประการนี้จะเปนเครื่องสงเสริมและเกื้อกูลใหจิตอาสาคอย ๆ  พัฒนาตน
จนกลายเปนอุบาสก อุบาสิกาที่ดี และพัฒนาตนสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงอริยชนดวย
หลักอารยวัฒิ 5 ประการ คือ 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. สุตะ 4. จาคะ 5. ปญญา ซึ่งปจจุบันไดดําเนิน
พันธกิจตางๆ มาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 10 ป เพื่อใหจิตอาสาและประชาชนที่
ไดมาเขารวมในโครงการและกิจกรรมและปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่องจนกอเกิดสัมมาทิฏฐิ (ความ
เห็นชอบ) ทั้งฝายโลกียะและฝายมุงสูโลกุตระ คือ เชื่อกรรม เชื่อผลแหงกรรม มีความรูความเขา
ในโลกและชีวิตตามความเปนจริงและไดเขารวมในพิธีปฏิญาณตนเปนพุทธบุตร เพื่อมุงพัฒนา
ตนสูการดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงอริยชนตลอดชีวิตดวยความสมัครใจ โดยเชื่อมั่นในปญญา
ตรัสรูของพระพุทธเจาคือ อริยสัจ 4 ประการและดําเนินตามอริยมรรคมีองค 8 ตลอดชีวิต ดังมี
ในคําปฏิญาณตนของพุทธบุร ในขอที่ 4 วา “ขาพเจาจะตั้งมั่นในพระสัจธรรมอันประเสริฐคือ 
อริยสัจ 4 ประการและดําเนินตามอริยมรรคมีองค 8 ประการ (วาโดยยอคือ ศีล สมาธิและ
ปญญา)” ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนวิถีพุทธไดเปนอยางดี 
ตามหลักแหงพุทธธรรม คือการมีสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) ซึ่งสอดคลองกับพระพรหมคุณา
ภรณ6 โดยไดกลาวไววา “ชุมชนอารยวัฒิ ก็คือ อุบาสก อุบาสิกาบริษัท ในชุมชนนี้มีหลักวางไว
ชัด ศาสนิกเปนผูมีคุณภาพเปนแบบอยาง พระพุทธเจาทรงเรียกวา อุบาสกรัตน (อุบาสกแกว) 
อุบาสิการัตน (อุบาสิกาแกว) จัดไดวาเปนชาวพุทธช้ันนํา ซึ่งเปนผูมีความเขมแข็งที่จะตั้งมั่นอยู
ในหลักพุทธธรรมใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป ดังนั้นในการที่จะกาวไปในการพัฒนาชีวิต
อุบาสก อุบาสิกาพึงมีคุณสมบัติพื้นฐานที่เรียกวา อารยวัฒิ คือ การพัฒนาตนแบบอริยะ 5 
ประการ อันไดแก 1. ศรัทธา ความซาบซึ้งมั่นใจในคุณพระรัตนตรัย ซึ่งมีแกนอยูที่ตถาคตโพธิ
สัทธา คือ ศรัทธาในปญญาตรัสรูของตถาคต หรือศรัทธาในปญญาตรัสรูที่ทําใหมนุษยเปนพุทธะ 
เทากับมั่นใจในความเปนมนุษยที่จะฝกใหเลิศประเสริฐจนมีปญญารูแจงเปนพุทธะไดขอนี้ คือ
คุณสมบัติที่เปนจุดตั้งตนของการศึกษาพัฒนาชีวิตนั่นเอง 2. ศีล ความประพฤติมาตรฐานขั้นตน 
เริ่มดวยเพียงเวนการเบียดเบียนกัน โดยมีศีล 5 (เปนเบื้องตน) แลวคอยพัฒนาตอไปสูศีล 8 
ฯลฯ 3. สุตะ สดับฟงอานขาวสารขอมูลคําสอนหลักธรรมคําอธิบายที่จะนํามาไตรตรอง
พิจารณาวิเคราะหวิจัย(ธัมมวิจยะ) ใหเขาถึงความหมาย ไดหลักที่จะนําไปปฏิบัติพัฒนาให

                                                             

 6 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), สยามสามไตร, พิมพครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พิมพสวย จํากัด , 2553), หนา 64. 
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ถูกตองหรือใชใหเปนประโยชนไดจริง 4. จาคะ ความมีน้ําใจเผื่อแผเสียสละ ครองเรือนดวยใจที่
ไมตระหนี่ คับแคบ ใสใจรับฟงทุกขสุขของคน พรอมที่จะแบงปนชวยเหลือ ขอนี้จะลดความเห็น
แกตัว ละกิเลส ขยายกุศลขึ้นเรื่อย ๆ 5. ปญญา ความมีปญญาหยั่งถึงความเกิดขึ้นจนถึงความ
ดับสลาย ทลายประดากิเลสความช่ัวรายแกปญหาทําทุกขใหสิ้นไปได  
 
สรุป 

กระบวนการพัฒนาจิตอาสาของสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน กลาว 
โดยสรุป แบงออกเปนหลักใหญ 3 ประการคือ 1) การดําเนินชีวิตตามคุณสมบัติของอุบาสก 
อุบาสิกา ที่ดี 2) การดําเนินชีวิตตามแบบอยางคฤหัสถอริยบุคคลในสมัยพุทธกาล 3) การปฏิบัติ
ธรรมตามหลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎก รวมกับกระบวนการพัฒนาจิตอาสาดวยหลักพันธกิจ 
5 ประการ ในนามมูลนิธิสวนพุทธธรรม ตามแนวทางแหงอารยวัฒิ 5 ประการคือ 1. ศรัทธา  
2. ศีล 3. สุตะ 4. จาคะ 5. ปญญา เพื่อใหจิตอาสาไดมีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายและ เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดทั้งปจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชน และได
พัฒนาตนสูความเปนพุทธบุตรที่ดี ดวยเหตุนี้ การพัฒนาจิตอาสาใหเปนพุทธบุตรคือ หลักสําคัญ
ในการสืบตอและจรรโลงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาที่ดี ดังนั้นจิตอาสาทานใดที่
สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเปนอุบาสก อุบาสิกาที่ดีไดยอมเปนพื้นฐานสูการพัฒนาตนสูความ
เปนอริยชนตามพุทธบัญญัติ และยังเปนผูที่สรางคุณคาใหกับชีวิตของตนเองในฐานะเปนสวน
หนึ่งในการจรรโลงและสืบตออายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป โดยปจจุบันไดมีคณะจิตอาสา
ปฏิญาณตน ถวายชีวิตเปนพุทธบุตรจํานวนมากกวา 500 คนข้ึนไป เปนผูตั้งมั่นในพระรัตนตรัย
ตลอดชีวิต และมุงดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงอริยชนในฐานะคฤหัสถดวยหลักอริยมรรคมีองค 
8 เพื่อเขาถึงอัตถะหรือประโยชน 3 คือ 1) ประโยชนตน 2) ประโยชนผูอื่น 3) ประโยชน
สวนรวม ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความเขมแข็งของพุทธบริษัทในยุคปจจุบัน  
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1.1 คณะจิตอาสาสถานปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน ควรมีการรวมมือ

กับ คณะสงฆ เจาอาวาสและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน โดยการจัดตั้งคณะบุคคล
ที่เปนแกนหลักในการประสานความรวมมือและการหนุนเสริมการทํางานกับเครือขายองคกร
ชุมชน ในพื้นที่ การสรางพื้นที่ใหกับประชาชนที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเอาธุระกับงาน
พระพุทธศาสนาและสังคม มารวมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนาทองถิ่นดวยสามัคคีธรรม ใหเปน
ชุมชนแหงความสุข ความพอเพียงตามวิถีแหงพุทธธรรม  

 1.2 พระสงฆผูมีความรู เจาอาวาส ครูประจําโรงเรียนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาชุมชน ควรมีการรวมมือกันพัฒนาองคความรูในการดําเนินชีวิตดวยหลักพุทธธรรมให
เปน .ความรูที่งายตอการนําไปปฏิบัติสําหรับเยาวชนในทองถิ่น และปลูกฝงองคความรูเขาสู
จิตใจของเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ ปลุกจิตสํานึก เสริมศักยภาพ สรางพลังแหงจิตอาสาวิถี
พุทธและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับเยาวชน ใหเยาวชนมีจิตสาธารณะ สรางสรรค
กิจกรรมที่ดีงามและเปนประโยชนตอพระพุทธศาสนาและชุมชน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษารูปแบบของหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาลัยการอาชีพฝาง 3) เพื่อประยุกตใชหลักไตรสิกขาในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศึกษาวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก กับกลุมเปาหมายสําคัญในประเด็นที่
เกี่ยวกับการศึกษาการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 

ผลการศึกษาพบวาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาทคือหลักการพัฒนาชีวิต
เพื่อใหประสบผลสําเร็จและเปนคนสมบูรณแบบตามแนวพุทธประกอบดวยหลักสําคัญ 3 
ประการ คือ การศึกษาเรื่องศีล การอบรมปฏิบัติใหถูกตองดีงาม บุคคลมีความพรอมดานความ
ประพฤติวินัยและความสัมพันธทางสังคม การศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตใหสงบมั่นคงเปนสมาธิ มี
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางคุณธรรม ศึกษาเรื่องปญญา
อบรมตนใหเกิดปญญาแจมแจง 

ดานรูปแบบของหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาลัยการ
อาชีพฝางพิมพ ไดมีการนําหลักไตรสิกขามาพัฒนาความรู กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนนําหลักไตรสิกขามาใชในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการ
กําหนดรูปแบบการแตงกายที่เปนแบบแผนใหปฏิบัติตรงกัน สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีการ
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ใชวาจาที่สุภาพ ออนนอมตอกัน เด็กไดมีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณประจําโรงเรียน ทาง
คุณภาพของสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา มีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัย 
ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ จิตอาสา และการนําความรูไปเผยแผสูชุมชน ทําใหเด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู เกิดทักษะกระบวนคิด การแกไขปญหา 

การประยุกตใชหลักไตรสิกขาในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม คือ การเขาแถวใหตรงตอเวลา การใหเด็กสวนมนตไหวพระทําให
เกิดสมาธิในการเรียนการสอนครูผูสอนไดมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในแผนการสอน มี
การสงเสริมการดูแลความปลอดภัยใหกับครูผูสอน นักเรียนนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ดานสุขภาพกาย พัฒนาสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพ สวนเรื่องการฟงไดมีการจัดกิจกรรมอบรม
ใหความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียนนักศึกษา 
มีการบูรณาการสเต็ม งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะหแยกแยะ 
ในเรื่องของการเรียนรูวิทยาลัยการอาชีพฝางไดมีการจัดการเรียนรูแบบ 11 ดี 11 เกง มี
กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับครูผูสอน กับนักเรียนนักศึกษา เชน โครงการจิตอาสา 
โครงการสงเสริมภาวะความเปนผูนํา สงเสริมระบบประชาธิปไตยในสถานศึกษา สงเสริมการ
เรียนรูแบบบูรณาการ “ศูนยบมเพาะ” การวัดผลประเมินผล ดานความรู ความเปนระเบียบ
วินัย 

 
คําสําคัญ : หลักไตรสิกขา, การประยุกตใช, วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
 
 
Abstract 

This research aimed to 1) study the Trisikkha principles in Theravada 
Buddhism, 2) study the pattern of the Trisikkha principles in the development 
of teaching and learning activities in Fang Vocational College, and 3) apply the 
Trisikkha principles in the activities in developing students in Fang Vocational 
College, Fang District, Chiang Mai Province. This study was qualitative research 
using documentary research and in-depth interviews with key target groups on 
issues related to the study and application of the Trisikkha principles in the 
development of Fang Vocational College, Fang District, Chiang Mai Province. 
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The results of the study revealed that the Threefold Principles in 
Theravada Buddhism were principles of life development to achieve success 
and perfection according to Buddhism. The first principle was to study about 
precepts. The second principle was to practice properly; individuals were well-
prepared for behavior, discipline, and social relationships. The third principle 
was to study of the mind by training the mind to be calm, stable, concentrated, 
and having right mindfulness, right concentration, and prosperously growing 
until a person had morally readiness in studying wisdom, and cultivating one's 
own wisdom. 

For the pattern of the Trisikkha principles in the development of 
teaching and learning activities of the Fang Vocational College, the Trisikkha 
principles were applied to develop knowledge, and teaching and learning 
process. Teachers used the Trisikkha principles to develop the teaching and 
learning management system in the classroom with a uniform dress code that 
was consistent with practice. Teacher also encouraged students to use polite 
speech, and be humble to each other. Children were involved in establishing 
school identities. On the quality of educational institutions according to the 
Trisikkha principles, there was a promotion of morality, ethics, discipline, 
generosity, volunteerism, and bringing knowledge to disseminate to the 
community. This caused children to have learning process, thinking process, and 
problem-solving skills. 

The applications of the Trisikkha principles in student development 
activities in Fang Vocational College, Fang District, Chiang Mai Province were to 
line up on time, and to give the children to pay homage to the Buddha for 
concentration. In teaching, teachers integrated morals and ethics in lesson 
plans. There was a promotion for safety supervision for teachers and students. 
There were activities for physical health and mental health development, and 
health check. For listening, training activities were organized to educate 
students on morality and ethics. Outside speakers were invited to educate 
students. In addition, there were “Stem” integration, and School Botanic Garden 
for students to practice thinking, analyzing, distinguishing in terms of learning. 
Fang Vocational College provided “11 good learning 11 smart learning” with 
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activities that promoted morality, ethics with teachers with students, such as 
volunteer projects, leadership promotion program, democracy promotion in 
educational institutions, integrated learning promotion as "Incubator", and the 
evaluation of knowledge and discipline. 

 
Keywords : Trisikkha principles, Application, Fang Vocational College 
 
 
บทนํา 

 การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญเปนอยางมากที่สุดอยางหนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคคลให
เปนผูมีความรูความสามารถในการดํารงชีวิต มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนมีลักษณะนิสัยที่ดีงามมี
ความพรอมที่จะประกอบอาชีพได ตลอดจนสามารถนําเอาความรูเพื่อใชในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ เริ่มจากการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดีมี
ศีลธรรม มีสมาธิ มีปญญามีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพมีหลักการเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยคูกับสากล  
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนโดยสังคมมี สวนรวมในการจัดการศึกษาสงเสริมผูเรียนใหพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เมื่อเปนเชนนี้กระบวนการศึกษาก็ตองปรับเปลี่ยนไปดวยเพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงเปนหนาที่ของนักวิชาการทางการศึกษาที่จะตอง
ดูแล จัดการเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาเพื่อแสดงศักยภาพในการบริหารงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการรางหลักสูตรหรือจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย มิใชเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมโลกดังอดีตอันเปนเหตุนํามาซึ่งปญหา
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในปจจุบัน อนึ่ง กระแสของการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการศึกษาของไทยกําลังกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ที่จะใหการศึกษาของไทยสอดคลองกับ
ความตองการและบริบทของสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

สังคมไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม ทําใหเกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต คานิยมและภูมิคุมกันทางสังคมลดลง ละเลย
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งปญหาเหลานี้ไดสงผลคุกคามเด็ก เยาวชนนักเรียนนักศึกษา
ใหหลงผิดและ มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไมพึงประสงค เชน เกี่ยวของกับยาเสพติด 
ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และขาดวินัยในการดําเนินชีวิต ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนอยางเรงดวนในการปลูกฝงกลอมเกลาดวยหลักศีลธรรมทางศาสนาเพื่อสรางภมูคิุมกนัแก
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เด็กและเยาวชนใหมีสํานึกผิดชอบชั่วดีมีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝดีและมีพลังใจที่เขมแข็งใน
การดําเนินชีวิตตอไป ซึ่งสถานศึกษาเปนสถาบันหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรง ซึ่งมี
ภารกิจที่ตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ที่ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
ในมาตรา 23 วาการจัดการศึกษา ทุกประเภทตองเนนความสําคัญใหมีความรูคูคุณธรรมนับได
วาเปนแนวนโยบายการจัดการศึกษา ที่ถูกตองเหมาะสม เนื่องจากการพัฒนาคนจะตองให
ความสําคัญทั้งดานความรูและคุณธรรมควบคูกันไป และในมาตรา 24 (4) กําหนดให
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีบทบาทและหนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษาในรูปแบบ 
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน ทั้งความรู ประสบการณ
บุคลิกภาพและ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถนําความรูไปใชพัฒนาอาชีพใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาไมไดเปนเพียงแคการเรียนข้ันพื้นฐานที่กําหนดไวในระยะเวลา 9 
ป ถึง 12 ป แตการศึกษาและการเรียนรูจะตองเกิดการตอยอดออกไปเปน “การศึกษาเพื่อ
อาชีพและการศึกษาเพื่อชีวิต” สําหรับประชาชนทุกคน (Education for All) เพื่อสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา 
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ ระดับฝมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
รวมทั้งการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู และการฝกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว 
ไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 โดยการวิเคราะหและสังเคราะห
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาของประเทศ ใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางของการพัฒนากําลังคนตาม
ยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความสํามารถในการแขงขัน การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคนใหสอดคลองแกความตองการของประชาชนในชนบท และตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานทองถิ่น รวมทั้งทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของ
ประเทศชาติ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพระดับอําเภอ เพื่อจัด
การศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการ
ของทองถิ่นรวมทั่วประเทศ อันเปนการสงเสริมและพัฒนากําลังคนของประเทศไทย ใหมี
คุณภาพในการประกอบอาชีพ และใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายสังข
ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
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เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มีผูกอตั้งวิทยาลัย นายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรม
อาชีวศึกษา นายอัมพร ภักดีชาติ ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา นาย
ไพรัช วิมาลา ผูอํานวยการวิทยาลัย นายนิโรจน แสงพงษ ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย มีปรัชญา
วิทยาลัย คือ วินัยดี มีคุณธรรม รูนําวิชา พัฒนาอาชีพ  

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ช้ีใหเห็นถึงปญหาของสังคมที่สถานศึกษาตองหาแนว
ทางการแกไขปญหาเพราะเยาวชนในวันนี้จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต ยิ่งไป
กวานั้นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผูที่เกี่ยวของจึงตองใหความสําคัญกับ
ปญหาดังกลาวในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพราะสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีนักเรียนเปน
เยาวชนที่มีโอกาสเสี่ยงกับสภาพปญหาทางสังคมที่ยากจะหลีกเลี่ยงได 

ดังกลาวมาผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชน เนื่องจากในปจจุบันที่คานิยม 
วัฒนธรรมตาง ๆ ของวัยรุนเปลี่ยนแปลงไป เปนวัยที่กําลังมีพัฒนาการทั้งทางอารมณ สังคม 
สติปญญา และรางกาย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
แกไขบทบาท ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนใหมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
ชีวิตตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2 เพื่อศึกษารูปแบบของหลักไตรสิกขาในการพฒันาผูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
3 เพื่อประยุกตใชหลกัไตรสิกขาในการพฒันาผูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอ

ฝาง จังหวัดเชียงใหม 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชวิธีการศึกษาวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
(Documentary Research) พรอมกับการใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื่องมาจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษามุงไปที่การสัมภาษณแนวทางการจัดการศึกษาของ
ผูใหขอมูลหลักที่มีประสบการณจริง โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องการประยุกตใช
หลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

2) สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่
มีความเกี่ยวของกับการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดไปถึงการวิเคราะหผลจากการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผูใหขอมูลหลัก 

จากการวิจัยในเรื่องการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อทําใหทราบถึงแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาการเรียนการโดยการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูเรียนที่ประยุกตใชหลักไตรสิกขาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
กําหนดเลือกผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็น
สาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 18 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารวิชาการ และจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัพิธีกรรมการฟอนผีในลานนา 
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
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3) สรางเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาในคําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 
4) เสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาและปรบัปรุงแกไขตามที่อาจารยที่

ปรึกษาแนะนํา 
5) ขอเสนอแนะ 
6) นําไปใชจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมผูใหขอมูลหลกั 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) ประกอบดวยขอมูลที่จัดเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
คือ การเกบ็ขอมลูเอกสาร (Documentary) โดยการศึกษาขอมูลจาก เอกสาร ตํารา 

ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นทีเ่กี่ยวกับหลักไตรสิกขาในการพัฒนากจิกรรม
การเรียนการสอน เพื่อทําใหทราบถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกตใชหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา และการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดไปถงึการวิเคราะหหลักไตรสิกขาที่ปรากฏในงานวิจัย 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
คือ การเกบ็ขอมลูภาคสนาม ที่ทําการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้

เปนขอมลูที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ทั้งนี้เพราะการสัมภาษณแบบ
เชิงลึก และทําการบันทึกขอมลูที่ไดจากการสนทนา ดวยเทปบันทกึเสียง 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ่งขอมูลที่รวบรวมเกิดจากการประมวลเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลกึ (In-
Depth Interview) ดังนั้นการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยจัดลําดับเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค จากนั้นจงึทําการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) แลวนําเสนอในรปูแบบ
การพรรณนาตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 

พบวาในดานหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาทไดมีการใหนิยามความหมายที่
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่ครูผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนใน
ปจจุบันได ตามหลักการพัฒนาชีวิตเพื่อใหประสบผลสําเร็จและเปนคนสมบูรณแบบตามแนว
พุทธซึ่งมีหลักสําคัญ 3 ประการคือ ศีล เปนการอบรมปฏิบัติใหถูกตองดี การศึกษาที่เปนดาน
หรือขั้นตอนที่ฝกฝนใหเกิดสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จน
เปนบุคคลมีความพรอมดานความประพฤติวินัยและความสัมพันธทางสังคม สวนจิต เปนการ
อบรมจิตใหสงบมั่นคงเปนสมาธิ ไดแก การบําเพ็ญศีล การทําสมาธิ ซึ่งเปนพื้นฐานแหงการ
พัฒนาปญญาไดดี และปญญาเปนการอบรมตนใหเกิดปญญาแจมแจง สามารถดํารงชีวิตอยูดวย
ปญญา หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตาง ๆ เปนอิสระเสรีดวยปญญา ซึ่งกระบวนการของ
การศึกษาบนรากฐานของไตรสิกขานั้นสามารถชวยการฝกฝนอบรมในดานความประพฤติ 
ระเบียบวินัย ความสุจริตทางวาจาและอาชีวะ การฝกอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรมสราง
เสริมคุณภาพ และการฝกอบรมทางปญญา ใหเกิดความรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูความ
เปนไปตามเหตุปจจัย ทําใหแกปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต 

1. รูปแบบของหลักไตรสิกขาในการพัฒนาผูเรียนของวิทยาลยัการอาชีพฝาง 

ในดานการพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพฝางนั้น วิทยาลัยการอาชีพฝางเปน
สถานศึกษาระดับกลางมีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจํานวนมากแตขาดโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ดีเพราะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพยังไมคอยเปนที่นาพอใจ ซึ่งสงผลตอโอกาส
ในการเลื่อนชั้นทางสังคมของครอบครัวมีรายไดนอย และยังรวมถึงการทําความเขาใจ
ตลาดแรงงานที่เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพราะ
อาชีวศึกษาตองจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพของการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา จาก
ปญหาที่พบเจอจึงตองมีการปรับปรุงแกไขเพราะถือวาเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของวิทยาลัยการ
อาชีพฝาง คือ ดานการจัดการศึกษาและการวัดประเมินผล เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานอาชีพและหรือมาตรฐานสากล ดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนตอง
มีทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งเปนทักษะที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหกับผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถสนองตอบความตองการกําลังคน ตลอดจนความ
ตองการของผูเรียนเองที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามสาขาที่เรียน รวมทั้งเปด
โอกาสใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไดเพื่อความกาวหนาตามเสนทางอาชีพ โดยมีการกําหนด
นโยบายในดานกระบวนเรียนรูตามแนวพุทธตามหลักไตรสิกขา ทั้งในดานศีล ดานสมาธิ และ
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ดานปญญา โดยมีการฝกฝนอบรมดานระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติดี นําไปสูอาชีพสุจริต 
ฝกอบรมใหมีความเพียร ความมีสติรูตัว มีจิตใจจดจออยูในสิ่งที่ทําและมีความคิดความเห็นใน
แนวทางที่ดีมีประโยชน ตลอดจนกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาของผูเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูง แสดงวาการจัดกระบวนการเรียนรูของผูสอนตามหลักไตรสิกขาเปนไปตามความ
ตองการของผูเรียน 

เพราะปญหาทางสังคมที่มีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาวะสับสนในการ
ดําเนินชีวิต คานิยมและภูมิคุมกันทางสังคมลดลง นักเรียนเริ่มละเลยศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งปญหาเหลานี้ไดสงผลคุกคามนักเรียนนักศึกษาใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนไปในทางที่ไมพึงประสงค เชน เกี่ยวของกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร การออกจากการเรียนระหวางเรียนเนื่องจากปญหาทางครอบครัว ปญหาจากสังคม
รอบขางที่เขามากระทบ และการขาดวินัยในการดําเนินชีวิตปญหาตางๆนี้สงผลใหการจัด
การศึกษาในระดับไมเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว ทั้งในเรื่องของทักษะแรงงาน การปรับเปลี่ยน
ทักษะแรงงาน รวมถึงการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด 

วิทยาลัยการอาชีพฝางและคณะครูผูสอน ไดเล็งเห็นปญหาที่พบเจอตั้งแตอดีตจึงมี
แนวทางในการพัฒนานักเรียนนักศึกษารวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพทางการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา ใหผลการศึกษามีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย
ของสถานศึกษาอยางเรงดวน โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีการปลูกฝงกลอมเกลา
ดวยหลักศีลธรรมทางศาสนา สรางภูมิคุมกันแกนักเรียนนักศึกษาใหมีสํานึกผิดชอบชั่วดี มีสติ
พิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝดีและมีพลังใจที่ เขมแข็งในการดําเนินชีวิตตอไป ซึ่งเปนสิ่งที่
สถานศึกษาเปนสถาบันหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรง การสรางความสามารถใน
การแขงขันทั้งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหสอดคลอง
แกความตองการของสังคมในปจจุบัน และตรงตามความตองการของตลาดแรงงานทองถิ่น 
รวมทั้งทันตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศชาติ ซึ่งในกระบวนการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพฝางไดมีการนําหลักไตรสิกขามาประยุกตกับการเรียนการสอน 
มีการวัดผลประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง มีการติดตามผูเรียนเมื่อจบการศึกษา ซึ่งหลัก
ไตรสิกขากับการพัฒนาการเรียนสอนการครูผูสอนมีการนํามาประยุกตใชตั้งแตขั้นตอนการ
นําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป รวมถึงกระบวนการสงผูเรียนออกฝกประสบการณ ทําใหใน
ดานการเรียนการสอนพบวานักเรียนนักศึกษามีการใชวาจาที่สุภาพ ออนนอมตอกัน นักเรียนได
มีสวนรวมในการกําหนดอัตลักษณประจําโรงเรียน ทางคุณภาพของสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา มีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนตามหลักไตรสิกขา ศีลคือการมีระเบียบ
วินัย สมาธิคือ ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ จิตอาสา ปญญาคือความรูที่เด็กสามารถนําความรูไปเผย
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แผสูชุมชน ทําใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดทักษะกระบวนคิด การแกไขปญหาตางๆที่พบ
เจอไดทันเวลา 

เพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถ
สนองตอบความตองการกําลังคน ตลอดจนความตองการของผูเรียนเองที่จะนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดตรงตามสาขาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไดเพื่อ
ความกาวหนาตามเสนทางอาชีพ โดยกําหนดนโยบายในดานกระบวนเรียนรูตามแนวพุทธตาม
หลักไตรสิกขา ทั้งในดานศีล ดานสมาธิ และดานปญญา ในดานสําหรับผูสอนตองมีคะแนน
แสดงกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาปรากฎใหชัดเจน มีการเตรียมตัวของผูสอนในดาน
กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธ 

2. การประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเปนวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักเรียนนักศึกษาจาก 3 อําเภอ
ใกลเคียงคือ ฝาง แมอาย และไชยปราการ ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มาจากตางกลุมชาติพันธุ 
แตกตางทางประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตความเปนอยู รวมถึงสภาพแวดลอมของแต
ละชุมชน แตละครอบครัวก็ยอมมีความแตกตางกัน ดังนั้นสงผลใหการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษาที่ผานมาพบเจอปญหาเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง ทําใหสถานศึกษาและครูมีภาระงานและอุปสรรคใน
การจัดการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากสถานศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลายทางเชื้อชาติ
นอยเพราะความหลากหลายจึงทําใหการสอนใหนักเรียนนักศึกษานับถือในความเปนมนุษยที่มี
ความแตกตางในแตละวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และการนับถือศาสนานั้นเปนสิ่งที่
สําคัญ การเริ่มตนจากการเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา จะเปนรากฐาน
สําคัญที่จะขยายออกไปสูสังคม ประเทศชาติ และโลกในอนาคต 

การประยุกตไตรสิกขากับการจัดกิจกรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จะมีครูผูสอนสรางความตระหนักและความเขาใจใหเกิดขึ้นในนักเรียน
นักศึกษาใหเกิดการเรียนรูทางวัฒนธรรมที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความรัก ความเขาใจ และการ
อยูรวมกันอยางสันติสุขในสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาใหกับชุมชน และโรงเรียนในเครือขาย
สอนอาชีพ มีการประสานระหวางโรงเรียน วัด และชุมชนในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให
นักเรียนนักศึกษาเรียนรูรวมกัน โดยมีการเชิญผูนําศาสนามาบรรยายความรูพรอมใหนักเรียน
นักศึกษารวมกิจกรรมทางศาสนาและจัดคายคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนนักศึกษา และยัง
สงเสริมระเบียบวินัย การสงเสริมวินัยทางกาย วาจา และใจ ประโยชนที่ไดจากการประยุกตทํา
ใหการทํางานมีคุณภาพซึ่งไดมีการรับความยอมรับจากชุมชนและสถานประกอบการ การฝก
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สมาธิจะทําใหนักเรียนนักศึกษามีสมาธิในการทํางาน ประโยชนที่ไดรับกลับคืนมา คือประโยชน
ที่ไดจากรายวิชาการปฏิบัติมากที่สุด ทําใหนักเรียนนักศึกษามีความอดทน ผลงานที่ออกมาก็จะ
เปนงานที่มีคุณภาพ มีปญญาไปประยุกตใชตามความสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะความรูที่ไดจากปญญาเปนความรูที่ได
จากการปฏิบัติ จนผูเรียนสามรถนําความรูที่ไดไปปรับใชในสังคมตอไป และกิจกรรมที่ทาง
วิทยาลัยการอาชีพฝางไดดําเนินการเพิ่มพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขานั้นไดแก กิจกรรมที่
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับครูผูสอน กับนักเรียนนักศึกษา เชน โครงการจิตอาสา โครงการ
สงเสริมภาวะความเปนผูนํา สงเสริมระบบประชาธิปไตยในสถานศึกษา สงเสริมการเรียนรูแบบ
บูรณาการ “ศูนยบมเพาะ” วัดผลประเมินผล ดานความรู ความเปนระเบียบวินัย 

ผลการศึกษาวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกตใชหลัก
ไตรสิกขาในระดับอาชีวะศึกษา ของวิทยาลัยการชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับงานวิจัย
ของพระใบฎีกาธีรศักดิ์ สุธีโร (นอยออน) เรื่องศึกษาการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท โรงเรียนกระสังพิทยาคม 
ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา ไตรสิกขาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนานั้นสอนใหคนไดปฏิบัติอยูในศีล มีการเคารพกฎ ระเบียบ เมื่อทุกๆคนมีศีลก็จะ
ทําใหมีความสุข เพราะศีล คือ ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง เพื่อ
พัฒนาจิตใหเปนสมาธิ เพราะสมาธิคือ ขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดอบรมจิตเพื่อใหเกิดศักยภาพ เชน 
มีสมาธิอยางสูง เมื่อจิตมีสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นแลวก็สามารถพัฒนาปญญาไดเพราะปญญา คือ ขอ
ปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความรูแจง จนสามารถนําหลักไตรสิกขาเปนขอปฏิบัติ
ที่เปนหลักสําหรับศึกษา ฝกหัดอบรม กาย วาจา จิต และปญญา ใหมีความเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไปตามลําดับจนบรรลุถึงผลแหงความสําเร็จตามกระบวนการไตรสิกขาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีการจัดเพื่อพัฒนาผูเรียนมี
ทักษะตามกระบวนหลักสูตรแกนกลางและมีการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม โดยการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แบบโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการทํากิจกรรมในหองเรียน และใหผูเรียนทราบ
ถึงหลักปฏิบัติ ในการอยูรวมกัน และเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ผูเรียนไดเรียนรูและ
ปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน บาน วัด โรงเรียน เนนใหผูเรียนมีการ
วางแผน และออกแบบกิจกรรม เพื่อความอดทน อดกลั้น ความเพียรพยายาม ตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุนความสนใจเพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นและยังมีการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนเอง โดยจัดตามความถนัดและความหวังหรือ
เปาหมายของผูเรียนเองเพื่อให ประสบความสําเร็จในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
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ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะตอการศึกษาการประยุกตใชหลักไตรสิกขาในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ควรมกีาร
ศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะหหลักไตรสิกขากบัการพัฒนาองคกรในระดบัอาชีวศึกษา 
  2) ศึกษาการนําหลกัไตรสิกขามาใชพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
  3) เปรียบเทียบการจัดการเรียนรูตามหลัก 11 ดี 11 เกง 
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(5) สัมภาษณ/สนทนากลุม: 

1. สัมภาษณ นายปญญา ชางงาน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง 
2. สัมภาษณ นายชาลัน คุณหลวง  รองผูอํานวยการฝายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. สัมภาษณ นางสายนที ดําดิบ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
4. สัมภาษณ นายวรพงศ วงคอาย  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
5. สัมภาษณ นางสาวชวาลินี สิงหคํา  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
6. สัมภาษณ นางสาวอัจฉรา ทองปน  ครูแผนกสามัญสัมพันธ 
7. สัมภาษณ นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง  ครูแผนกวิชาการบัญช ี
8. สัมภาษณ นางศศิกาญจน เรือนศาสตร ครูแผนกวิชาการบัญช ี
9. สัมภาษณ นายรุง ชมพูมิ่ง   ครูแผนกชางยนต 
10. สัมภาษณ นางสาวชมพูนุช ทรายคํา ครูแผนกสามัญสัมพันธ 
11. สัมภาษณ นางสาวธันวาภรณ เวชโกศล ครูแผนกสามัญสัมพันธ 
12. สัมภาษณ นายวัชรพงศ กันปอง  ครูแผนกสามัญสัมพันธ 
13. สัมภาษณ นางสาวกัณฐิกา ทาขาม  ครูแผนกสามัญสัมพันธ 
14. สัมภาษณ นางสาวจริยา ยศอ ิ  ครูแผนกสามัญสัมพันธ 
15. สัมภาษณ นายวีระพล กองบญุ  ครูแผนกชางอเิลก็ทรอนิกส 
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16. สัมภาษณ นางสาวพวงผกา เมถิน  ครูแผนกคอมพิวเตอรธรุกิจ 
17. สัมภาษณ นายสมชาย แสงคํา  ครูแผนกชางยนต 
18. สัมภาษณ นางสาวสุทธิลักษณ ธรรมใจ ครูแผนกสามัญสัมพันธ 

 
 

 



แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารนโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัด
แพร 2) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนการวิจัยแบบผสานวิธี เก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ 9 คน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางจากประชาชนจํานวน 383 คน จากสูตรของ 
Taro Yamane โดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา  
1) สภาพและปญหาการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของ

เทศบาลตําบลแมคํามี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X =4.34, S.D=.104) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ปญหาดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของนโยบาย มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาปญหาดานกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวม และคาเฉลี่ยต่ําสุด ปญหาดาน
การประกอบอาชีพของชุมชน ตามลําดับ 
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2) แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ดังนี้ ควรใหความรูความเขาใจนโยบายเกี่ยวกับ
ปญหา การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
วามีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนโดยการ ประชุมผูนําเพื่อนําไปถายทอดใหกับประชาชนได
เขาใจและรับทราบถึงความสําคัญในการแกไขปญหาตางๆในชุมชน การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผน กอนริเริ่มโครงการตาง ๆ หรือการบรรยายและเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
มีการประชุม ปรึกษาหารือ สามารถเสนอปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนวทางการแกปญหาไดอยางอิสระ การเปดโอกาสใหชาวบานไดเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการถือเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการเปดโอกาสใหเสนอปญหา หรือปรึกษาหารือในที่
ประชุม วิเคราะห และตัดสินใจ หาวิธีทาง แนวทางแกปญหาใหกับชุมชน โดยเลือกแนวทางที่ได
ทําการตัดสินใจรวมกัน 

 
คําสําคัญ : การบริหาร นโยบายสาธารณะ การมีสวนรวม 
 

Abstract  

This study was conducted with 2 main objectives: 1. To investigate 
problems and obstacles concerning public policy participatory administration of 
local governance of Mae Khum Mee municipality, Meung district, Phrae province 
and 2. To present the guidelines of public policy participatory administration of 
local governance. Applied the mixed-method research design, the qualitative 
data were gathered from 9 key informants and then analyzed by using content 
analysis. The quantitative data were also collected from 383 participants, 
selected by stratified random sampling using Taro Yamane formula. The data 
were then analyzed by calculating mean and standard deviation.  

The results indicated as follows.  
1. The overview of problems and obstacles relating to public policy 

participatory administration of local governance of Mae Khum Mee municipality, 

Meung district, Phrae province was at high level (X =4.34, S.D.=.104). When 
considering each aspect, the problem concerning the perception of concepts 
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and policy’s importance was at the highest level, following by problem relating 
to processes foe enhancing participation respectively. The problem of 
community occupations was placed at a low level.  

2. Guidelines for public policy participatory administration of local 
governance of Mae Khum Mee municipality, Meung district, Phrae province were 
as follows. As the correct understanding of policy in terms of problems, politics, 
economics, education, public health, and community environment was an 
essential part of community development, it should be provided by 
communicating to the targeted publics. Organizing local leaders’ meeting was 
also important; they were able to transfer the correct understanding and 
importance of community problems to people living in community. 
Additionally, the chances of participating in drafting plans before stating the 
projects and giving opinions should be provided; they were able to openly 
point out community issues and propose solutions. Giving them the chances of 
being a part of local administration and management was necessary; they could 
analyze, make decision, and find effective ways to solve the problems.  

 
Keyword : Administration, Public Policy, Participatory  
 
 
บทนํา 

การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น (Getting things done through 
other people) และกลาววาหนาที่ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารให
สําเร็จ มี 5 ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 3-5) คือ

 
1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนด

แนวทางในการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จที่ตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่
กวางไกลเพื่อกําหนดทิศทางขององคกร 2. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการ
กําหนดโครงสราง ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงาน
กันทําและการกระจาย อํานาจ 3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหา
บุคลากรใหม การพัฒนา บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 4. D คือ Directing 
หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการ ดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมี
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มนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา 5. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการ
ควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายที่รัฐเปนผูดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนชวยแกไขปญหาชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น เปนสิ่งที่ เอื้ออํานวย
ผลประโยชนและแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธตอทั้งประชาชนและรัฐบาล โดยนโยบาย
สาธารณะแบงออกเปนหลายประเภทดวยกัน ซึ่งแตละประเภทนั้นก็จะแตกตางกันออกไป ตาม
ความเหมาะสม สวนการนําไปใชบริหารประเทศนั้นก็ขึ้นอยูกับรัฐบาลแตละชุดวาจะกําหนด
และปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะแบบไหน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนมาก
ที่สุด ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุงเนนสรางผลประโยชนใหกบั
ประชาชนเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และพัฒนาชีวิตประชาชนใหดี
ยิ่งขึ้นที่สําคัญตองใหความสําคัญในหลายๆดานไมวาจะเปนการกําหนดนโยบายรวมไปถึงการนาํ
นโยบายไปปฏิบัติถาหากสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและตรงกับความตองการของประชาชนก็
จะสามารถชวยใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นไดอยางแทจริง1  

ผู นํ าน โยบายไปสู ก ารปฏิบัติ ให เกิ ดผล  (effectiveness)  และประสิทธิภาพ 
(efficiency) นักบริหารจะตองมีความรูความสามารถในการแปลงนโยบายไปสูแผน แผนงาน
และโครงการ รวมทั้งสรางการยอมรับ สรางพลังความรวมมือ และสรางการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง นักบริหารที่ดี คือ ผูนํานโยบายที่ดีไปสูการแกไขปญหาและความตองการของ
ประชาชน นักบริหารในที่นี้หมายถึง ขอราชการในกระทรวงทบวงกรมที่เปนราชการสวนกลาง 
ขอราชการในจังหวัดและอําเภอสวนภูมิภาค ขอราชการและพนักงานในองคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล กรุงเทพมหานครและพัทยา นอกจากนี้ยังหมายถึง
พนักงานที่มีสวนรวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติจากองคการมหาชนองคการของรัฐ ที่ไมใช
ราชการ องคการรัฐวิสาหกิจ องคการธุรกิจเอกชน องคการภาคประชาชนและประชาสังคม 
ความสําเร็จของการนําเอานโยบายไปปฏิบัติ(policy implementation) ขึ้นอยูกับพลังความ
รวมมือของทุกคน ทุกองคการเขาดวยกัน การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
จึงเปนการกระจายโอกาส ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบ

                                                             

 1 อิงฟา สิงหนอย และ รัฐชาติ ทัศนัย, (ม.ม.ป.), “นโยบายสาธารณะ: การบริหารและการจัดการ
ภาครัฐ”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปที่ 6 ฉบับพิเศษ. : 622 
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ตอวิถีชีวิตและ ความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา
ปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน2  
 เทศบาลตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไป
เทศบาลตําบลมีฐานะเดิมเปนสุขาภิบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) การจัดตั้ง
เทศบาลตําบลกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถิ่นขึ้นเปนเทศบาลตําบล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตําบลแมคํามีตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2457 ที่ไดชื่อวา
แมคํามีเนื่องจากมีชาวบานมาตั้งถิ่นฐานที่อยูบน ฝงซายของลําน้ําแมคํามี ซึ่งชาวบานในสมัยนั้น
เชื่อวาลําน้ําดังกลาวมีแรทองคําอยู ตําบลแมคํามีไดรับการยกฐานะ เปนองคการบริหารสวน
ตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 19 มกราคม 2539 และประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเลม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใชบังคับใน
วันที่ 30 มีนาคม 2539 และองคการบริหารสวนตําบลแมคํามีไดจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลแมคํา
มี ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 มีผลบังคับใชวันที่ 17 
กรกฎาคม 25513  
 จากเหตุผลดังที่ไดกลาวมา ผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาการเมืองกับนโยบาย
สาธารณะ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในใน
ระดับทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เพื่อนําเอาแนวคิดในการ
บริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนา
ในองคกรอื่นๆตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับ
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
  2. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
 
 
 
                                                             

 2 Creighton, James L, The Public Participation Handbook: Making Better 
Decisions Through Citizen Involvement, ZSan Francisco : Jossiebass, 2005), p. 25-28. 
 3 เทศบาลตําบลแมคํามี, แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลแมคํามี (2561-2564), อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร, หนา 2. 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับเนื้อหาแนว
ทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี 
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร และสัมภาษณ กลุมบุคคลที่เปนผูเกี่ยวของแนวทางการบริหาร
นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม 

 1) เชิงปริมาณ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
 ประชากร 7,283 คน (ขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลตําบล
แมคํามี อําเมืองแพร จังหวัดแพร) 
 กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) และวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
(Sampling) ดังนี้ Apinun Juntanee,2006 ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุม
ตัวอยางไดมาจากประชาชน จํานวน 7,283 คน ที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane4 ซึ่งใชระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 0.05 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 4 สุรินทร นิยมางกูร, , ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หนา 181. 
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 เมื่อ  n = ขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณได 
  N = จํานวนประชากรที่ทราบคา 
  (e) = คาความคลาดเคลื่อนที่ของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีการวิจัยครั้งนี้กําหนดใหมี  
 ความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 หรือ 0 .05  
ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยาง  
วิธีทํา   = 7,283  
    1 + 7,283(0.05)2 

   = 7,283  
    1 + 7,283 (0.0025)  
     n = 379 
 ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน n = 379 คน 
 
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระยะที่ 2 ชวงการเก็บขอมูลเชิงลึกโดยการ
ลงพื้นที่สํารวจการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาลตําบล
แมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ในพื้นที่เปาหมาย ดังนี้ 
 2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interviews) เพื่อเก็บขอมูลกับผูใหขอมูล
หลัก (Key Informants) โดยมีเครื่องมือคือแนวคําถาม (Guild Line) ในการสัมภาษณเชิงลึก
โดยยึดหลักการสัมภาษณตามตามวัตถุประสงคของการวิจัยแตสามารถปรับไปตามความ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่ใหขอมูล 
 2.2 วิธีการจดบันทึก (Field Note) มีวัตถุประสงคเพื่อบันทึกขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมอยางครบถวนและสมบูรณเปนการจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกการสนทนา
กลุมการสัมภาษณกลุมโดยใชวิธีการจดบันทึกขอมูลหลังจากที่พูดคุยสัมภาษณทั้งแบบมีสวน
รวมและไมมีสวนรวมโดยผูวิจัยไดจดบันทึกขอมูลไวตลอดกระบวนการเพื่อนําขอมูลนั้นมา
วิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง 
 3) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนจํานวน 
379 คนโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในชุมชน (Questionnaire) 
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ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวภาพรวมสภาพและปญหาการบริหารนโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ปญหาดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของนโยบาย 
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาปญหาดานกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวม และคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ปญหาดานการประกอบอาชีพของชุมชน ตามลําดับ 

จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับ
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ผูวิจัยสรุปได ดังนี้ 
 1. ปญหาดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของนโยบาย โดยรวมอยูใน
ระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา เทศบาลตําบลแมคํามี จัดสรรงบประมาณในการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก เทศบาลตําบลแมคํามีเปด
โอกาสใหชุมชนไดนําเสนอโครงการในการพัฒนาชุมชนแตละชุมชน อยูในระดับมากที่สุด และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก เทศบาลตําบลแมคํามี ไดอธิบายใหความรูแนวคิดการบริหาร
นโยบายสาธารณะใหชุมชนไดมีสวนรวมขับเคลื่อนในการพัฒนา ตามลําดับ 

2. ปญหาดานกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณา
เปนรายขอพบวา เทศบาลตําบลแมคํามี เปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนเขามาเปนคณะกรรมการ
จัดทํานโยบายและแผนการบริหาร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแกเทศบาลตําบลแมคํามี 
ไดใหตัวแทนชุมชนไดมีบทบาทจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อแจงนโยบายไปสูภาคปฏิบัติเกี่ยวกบั
การพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก เทศบาลตําบลแมคํามี ไดจัด
กิจกรรมเพื่อใหความรูดานเทคนิคการบริหารนโยบายสาธารณะการทํางานแบบมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนรูปแบบใหมๆ ตามลําดับ 
 3. ปญหาดานการประกอบอาชีพของชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนราย
ขอพบวา เทศบาลตําบลแมคํามี เปดโอกาสใหผูนําชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห
ปญหาเพื่อหาขอมูลการประกอบอาชีพในประชุมชน กอนนําเขาไปสูการจัดทําแผนนโยบายใน
การพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก เทศบาลตําบลแมคํามี เปดเวทีประชาคมให
ผูนําชุมชน และประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอปญหาการประกอบอาชีพของชุมชนเพื่อนําสู
การจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพของชุมชน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกเทศบาลตําบลแมคํา
มี เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามลําดับ 
 จากขอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะ
แบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ดังนี้ 
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ควรใหความรูความเขาใจนโยบายเกี่ยวกับปญหา การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การ
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน วามีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนโดยการ
ประชาสัมพันธชุมชน ประชุมผูนําเพื่อนําไปถายทอดใหกับประชาชนไดเขาใจและรับทราบถึง
ความสําคัญในการแกไขปญหาตางๆในชุมชน การมีสวนรวมในการจัดทําแผน กอนริเริ่ม
โครงการตาง ๆ หรือการบรรยายและเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการประชุม 
ปรึกษาหารือ สามารถเสนอปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการ
แกปญหาไดอยางอิสระ การเปดโอกาสใหชาวบานไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการถือ
เปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการเปดโอกาสใหเสนอปญหา หรือปรึกษาหารือในที่ประชุม วิเคราะห 
และตัดสินใจ หาวิธีทาง แนวทางแกปญหาใหกับชุมชน โดยเลือกแนวทางที่ไดทําการตัดสินใจ
รวมกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง แนวการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 

ดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของนโยบาย 

 การใหความรูความเขาใจนโยบายเกี่ยวกับปญหา การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การ
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน วามีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนโดยการ
ประชาสัมพันธชุมชน ประชุมผูนําเพื่อนําไปถายทอดใหกับประชาชนไดเขาใจและรับทราบถึง
ความสําคัญในการแกไขปญหาตางๆในชุมชน นอกจากนี้ นโยบายทุกอยางไดถูกกลั่นกรองจาก
การประชุมในแตละชุมชนโดยมีผูนําหมูบานไดมีการประชาคมการรับฟงความคิดเห็นรวมกัน 
นําสูแผนและเสนอทางเทศบาลนําเขาสูแผนเสนอสภาเทศบาลตําบลแมคํามีใหความเห็นชอบ
อนุมัติดําเนินการ และการประชาสัมพันธขอมูลความรูเกี่ยวกับนโยบายแกไขปญหาตางๆใน
ชุมชนควรตอกย้ําอยูตลอดเวลาและควรมีการจัดอบรมสัมมนาใหเขาความรูเขาในผูนําหมูบาน
นําไปสูการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้หนวยงานควรมีการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จในการบริหารนโยบายสาธารณะโดยนําผูนําและตัวแทน
กลุมอาชีพในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ พระครูปลัดประวิทย วรธมฺโม และคณะ5 (2562: 12) ได

                                                             

 5 พระครูปลัดประวิทย วรธมฺโม และคณะ, “การกําหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย”, 
รายงานการวิจัย, วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562), 
หนา 12. 
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ศึกษา การกําหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย พบวา การกําหนดนโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลไทย ซึ่งนโยบายสาธารณะ เปนแนวทางกิจกรรม หรือการกระทําที่รัฐบาลใชในการ
ดําเนินงานเพื่อสงมอบบริการสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานการ
สาธารณสุขดานการสังคมสงเคราะห เปนตน ไปสูประชาชนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนด
ไวโดยนโยบายสาธารณะเปนอะไรก็ตามที่รัฐบาลตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา  
ซึ่งเปนการพิจารณาในแงที่วา ทําไมรัฐบาลจึงตองดําเนินการนโยบายนั้น และนโยบายนั้นจะ
สรางความแตกตางอยางไร ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลมีหนาที่ตองทําหลายอยาง โดยการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ จําเปนตองอาศัยทั้งศิลปและศาสตร โดยจะตองมีการวางแผน 
ดําเนินการอยางเปนระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณในการดําเนินงาน มีการ
จัดทําโครงการ ดวยวิธีปฏิบัติงานที่มีความสอดคลอง และมีความเหมาะสมกับสภาพความเปน
จริงตลอดทั้งความตองการของประชาชนในแตละเรื่อง และในแตละพื้นที่ เพราะฉะนั้น 
นโยบายสาธารณะจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของรัฐบาล นโยบายสาธารณะถือวา
เปนแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐบาล โดยรัฐบาลเปนแกนนําในการกําหนดนโยบายเพื่อ
จัดทรัพยากรตาง ๆ ใหแกพลเมืองโดยรวม การกําหนดนโยบายสาธารณะเปนการตัดสินใจวาง
แนวทางกวาง ๆ ในการแกไขปญหา หรือพัฒนาหรือการตอบสนองความตองการสิ่งสําคัญคือ
การตัดสินใจวาจะกําหนดนโยบายสาธารณะอยางไร ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย ไดแก การ
ระบุปญหา การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา การวิเคราะหปญหา กําหนดเปาหมาย การศึกษา
ขอจํากัดที่เกี่ยวของกับนโยบาย การออกแบบทางเลือกนโยบาย การวิเคราะหทางเลือก การ
จัดทํารางนโยบายเสนอแนะกลยุทธในการดําเนินนโยบาย และการอนุมัติและประกาศเปน
นโยบายตามลําดับ 

ดานกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวม 

 ควรเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแบบสอบถาม กอน
ริเริ่มโครงการตาง ๆ หรือการบรรยายและเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการ
ประชุม ปรึกษาหารือ สามารถเสนอปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได แสดงความคิดเห็นและเสนอแนว
ทางการแกปญหาไดอยางอิสระ รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชนนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลจะสงตัวแทนของหนวยงานมาใหขอมูล ในชวงการประชุมหมูบาน และให
ประชาชนในชุมชนแสดงความคิดเห็น หรือ ทัศนคติ หรือการลงประชามติ เพื่อหาขอสรุป  
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ซึ่งสอดคลองกับ ธนิศร ยืนยง6 ไดศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลตอการพัฒนา
ทองถิ่น จังหวัดนครนายก พบวา 1) การมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
ในจังหวัดนครนายกภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับจากมาก
ไปนอย ดังนี้ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง และการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 2) การพัฒนาทองถิ่นของประชาชน
ในจังหวัดนครนายก ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน รายดานเรียงตามลําดับจากมาก
ไปนอย ดังนี้ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก การ
เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาและสงเสริมความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพใหสังคมมีความสงบสุขอยูในระดับมาก การสงเสริมการบริการทางการแพทย 
ศูนยสุขภาพแบบองครวม อยูในระดับมาก และการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว สิ่ง
อํานวยความสะดวก สินคา บริการอยูในระดับปานกลาง ตามําดับ 3) การมีสวนรวมของ
ประชาชนมีความสัมพันธกับการพัฒนาทองถิ่น ในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการรับผลประโยชนสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น เปน
อันดับแรก คิดเปนรอยละ 84.40 

ดานการประกอบอาชีพของชุมชน  

กระบวนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจรวมกัน มีการจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในชุมชน และเปดกวางรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหชาวบานไดเขาไปมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการถือเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการเปดโอกาสใหเสนอปญหา หรือปรึกษาหารือในที่
ประชุม วิเคราะห และตัดสินใจ หาวิธีทาง แนวทางแกปญหาใหกับชุมชน โดยเลือกแนวทางที่ได
ทําการตัดสินใจรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ ผการัตน พินิจวัฒน7 ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมอาชีพ
ใหชุมชน : กรณีศึกษา บานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย พบวา 1) การ
ประกอบอาชีพและแนวทางการสงเสริมอาชีพ บานโพนไทร มีหนวยงานเขามาใหความรู 
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพภายในชุมชน ไดแก หนวยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย สวนการใหมีอาชีพเสริมในชุมชนที่ชาวบานตองการมากที่สุด คือ อาชีพเกี่ยวกับ

                                                             

 6 ธนิศร ยืนยง, “การมีสวนรวมของประชาชนที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่น จังหวัดนครนายก”, 
รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยปทุมธานี), 2561. 
 7 ผการัตน พินิจวัฒน, “การสงเสริมอาชีพใหชุมชน : กรณีศึกษา บานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย”, รายงานวิจัย, (ภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย), 2561. 
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การเกษตร เชน การเพาะเห็ดการปลูกผักปลอดสารพิษขาย และตองการใหมีอาชีพเสริม  
คือ รับทําบายศรี สวนแนวทางและวิธีการ สงเสริมอาชีพภายในหมูบาน คือ การจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับอาชีพ และตองการใหหาตลาดรองรับสินคา 2) ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการสงเสริมอาชีพใหชุมชนบานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอ เมือง จังหวัดเลย ไดแก  
1) ควรสงเสริมดานความรูและประสบการณในการตั้งกลุมอาชีพตางๆ 2) ควร สงเสริมดานทํา
เอกสารของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน 3) ควรสงเสริมดานการจัดตั้งสถานที่จําหนาย 
สินคา เชน ตลาด OTOP ในชุมชนหรือตลาดประจําตําบล 4) ควรสงเสริมอบรมดานอาชีพอื่นๆ 
ที่นอกเหนือ จากอาชีพภายในกลุม เชน จัดอบรมการทําเห็ดฟาง การทําขนมไทย การทําน้ํายา
ลางจาน 
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 องคความรูใหมแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูนําชุมชน 

ภาครัฐ 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 
ประชาชนและ

ผูประกอบการธุรกิจ  

นโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวมในระดับทองถิ่น 

แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะ 

ดานการรับรูเกี่ยวกับ
แนวคิดและ
ความสําคัญของ
นโยบาย 

ดานกระบวนการสงเสริม
การมีสวนรวม 

ดานการประกอบ
อาชีพของชุมชน 

1. ประชุมผูนําชุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนและผูประกอบการ
ธุรกิจชุมชนใหความรูเกี่ยวกับ
บริหารนโยบายสาธารณะ  

2. การวางแผนนโยบาย
สาธารณะ 

3. การดําเนินงานนโยบาย
สาธารณะอยางเปนระบบ 

4. การจัดสรรคนกับงาน 
5. การจัดสรรงบประมาณ 
6. การจัดโครงการดวยวิธีการที่

สดอคลองกับสภาพความเปน
จริง 

หนวยงานภาครัฐรวมกับผูนํา
ชุมชน ภาคประชาชนและธุรกิจ
ชุมชนรวมกันดําเนินการบริหาร
นโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ
รวมกับทุกฝาย โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้การวางแผน การ
กําหนดเปาหมาย การแบงงาน 
การกําหนดหนาที่ การมอบหมาย
งาน การติดตามผลงาน การแกไข
ปญหาเบื้องตน โดยใหทุกคนไดมี
สวนรวมในการคิด พิจารณาและ 
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมกัน  

 ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภ า ค เ อ ก ชน  ผู นํ า ชุ ม ช น 
สงเสริมสนับสนุนการมีสวน
รวมผูประกอบอาชีพชุมชน
ในการกําหนดนโยบายการ
วางแผน ควบคุม ติดตามผล 
ประ เมินผล และร วมกั น
บริหารนโยบายสาธารณะ
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ใหกาวไปสูตลาด 
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จากแผนภาพ องคความรูที่ไดจากการวิจัย แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบ
มีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาล ตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีดังนี้ 

ดานการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของนโยบาย 

1. ประชุมผูนําชุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและผูประกอบการธุรกิจชุมชน
ใหความรูเกี่ยวกับบริหารนโยบายสาธารณะ  

2. การวางแผนนโยบายสาธารณะ 
3. การดําเนินงานนโยบายสาธารณะอยางเปนระบบ 
4. การจัดสรรคนกับงาน 
5. การจัดสรรงบประมาณ 
6. การจัดโครงการดวยวิธีการที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

ดานกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวม 

หนวยงานภาครัฐรวมกับผูนําชุมชน ภาคประชาชนและธุรกิจชุมชนรวมกันดําเนินการ
บริหารนโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการรวมกับทุกฝาย โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้การวางแผน 
การกําหนดเปาหมาย การแบงงาน การกําหนดหนาที่ การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน 
การแกไขปญหาเบื้องตน โดยใหทุกคนไดมีสวนรวมในการคิด พิจารณาและ ตัดสินใจในเรื่องตาง 
ๆ รวมกัน  

ดานการประกอบอาชีพของชุมชน 
 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนําชุมชน สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมผูประกอบอาชีพ
ชุมชนในการกําหนดนโยบายการวางแผน ควบคุม ติดตามผล ประเมินผล และรวมกันบริหาร
นโยบายสาธารณะเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกาวไปสูตลาด 
 
สรุป 

 แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร หนวยงานภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปด
โอกาสใหผูนําชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคธุรกิจชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
ตัดสินใจ ปญหาความตองการของชุมชนตามสภาพความเปนจริงและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆในชุมชนโดยประยุกใชทักษะ ความรู ความสามารถ การจัดการจาก
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บรรพบุรุษชุมชนผสมกับแนวคิดใหมใหรูทันการเปลี่ยนแปลง โดยเนนการทํางานแบบ
กระบวนการกลุม หรือองคกรชุมชนที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
  
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนําชุมชน ที่เกี่ยวของควรตระหนักถึงการทํางานรวมกัน
อยางเปนระบบ และประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริงนําไปใชเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการ 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1) จากการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมในระดับ

ทองถิ่นของเทศบาลตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่
มีผลตอการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม 

2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธในการการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงองคความรูอันเปนแนวทางนําไปพัฒนา การจัดการ
เรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการเรียนรูประวัติศาสตร เปนการชี้ใหเห็นถึงความเปน
ครูที่ตองตระหนักถึงเรื่องที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดองคความรูไดดวยตนเอง ผานสื่อและวิธีการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวก ซึ่งตางจากกระบวนการจัดการเรียนรูทั่วไปที่เนนใหเด็กศึกษาหาความรูจากการสอน
ของครูโดยตรง ในการถายทอดความรูความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรูประวัติศาสตร ภายใตหลักการพื้นฐานแนวคิดผูเรียนเปนสําคัญเพื่อผูเรียนมี
ความสามารถในการแสวงหาความรูเพื่อการแกปญหา มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู มีทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามวัย ใหมี
คุณลักษณะของความเปนพลเมืองที่มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย เปนผูใฝดี ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง มุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน และเพื่อเปนแนวทางในการตระหนักและสราง
คุณคาของความเปนครูใหเกิดความชัดเจนและตอบสนองกับการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21  
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูประวัติศาสตร, ศตวรรษที่ 21, ผูเรียนเปนสําคัญ 
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Abstract 

This article aims to show the body of knowledge as a guideline for 
development. 21st century teacher learning management on learning history It 
indicates that the teacher must be aware of the focus on the learners to create 
knowledge by themselves. through various media and methods of learning 
management according to the interests of the learners with teachers as 
supporters and facilitators This is different from the general learning 
management process that focuses on allowing children to study directly from 
the teacher's teaching. in the efficient and effective transfer of knowledge and 
ideas of historical learning management Under the basic principles of student 
concepts, it is important for learners to have the ability to seek knowledge for 
solving problems have the ability to use technology for learning; advanced 
thinking, life skills and creative communication skills according to age to have 
the characteristics of citizenship with patriotism, religion, monarchy, good 
intentions, longing to learn, and to live sufficiently Commitment to study and 
work and to be a guideline for recognizing and creating the value of being a 
teacher to be clear and responsive to the management of history learning in 
the 21st century Keywords: 21st century, history, learner-centered learners are 
important. 

Keyword : management of history learning, 21st century, learners are important 
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บทนํา 

 สังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มากยิ่งขึ้น มนุษยเกิดการติดตอสื่อสารกับโลกไรพรมแดนอยางรวดเร็ว ทําใหพลเมืองมีความคิด 
คานิยม ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงดาน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ระหวางประเทศ ซึ่งมีผลตอทุกชาติ ทุกภาษา เปนเหตุใหประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาตนเอง
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การจัดการศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนให
มีความสมบูรณพรอม  
 ครูเปนอาชีพหนึ่งที่ในปจจุบันไดรับผลกระทบมากในเชิงลบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเผยแพรขาวสารอยางรวดเร็ว การปฏิรูประบบการจัดการเรียนรูเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร ดังนั้นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหจบไปในแตละครั้งที่เขาสอน มาเปนอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกผูเรียน 
กลาวคือเปนผูกระตุน สงเสริม ละสนับสนุน และจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใหเต็ม
ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล1 (วิชัย ตันศิริ , 2547 : 26) 

อยางไรก็ตามในปจจุบัน จะเห็นวา ประเทศไทยเราไดใหความสําคัญกับการจัดการ
การศึกษาในรูปแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ นี้คอนขางมาก แตอยางไรก็ดี ถึงแมเราจะนําแนวการ
จัดการเรียนรูแบบนี้มาใชนานแลว แตผลสัมฤทธ์ิที่ออกออกมากลับไมดีเทาที่ควร สวนหนึ่งเปน
เพราะการที่ครูผูสอนมีความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญตามชวงชั้นตางๆที่
ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถสนับสนุนใหผูเรียนเกิดองคความรูในการเรียนรูไดตามแนวทางนี้ได 
อีกทั้งการศึกษาในระบบของไทยไมตอบโจทยใหเกิดการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญเทาที่ควร 
เชน มีวิชาที่ตองเรียนตอสัปดาหมากเกินไป มีนักเรียนตอหองมากเกินไป มีสื่อไมเพียงพอ รวม
ไปถึงการจัดสรรเวลาเรียนที่ไมสอดคลองกับแนวการเรียนรู สิ่งเหลานี้จึงขอจํากัดที่ทําใหแนว
การเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญนั้น ไมประสบความสําเร็จในวงกวาง 

การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบ
หนึ่ง ที่มุงเนนใหผู เรียนเกิดองคความรูไดดวยตนเอง ผานสื่อและวิธีการจัดการเรียนรูที่
หลากหลายตามความสนใจของผูเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ซึ่งตาง
จากกระบวนการจัดการเรียนรูทั่วไปที่เนนใหเด็กศึกษาหาความรูจากการสอนของครูโดยตรง 
แนวการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่วา ผูเรียนทุกคนสามารถที่จะ
เรียนรูและพัฒนาไดตามของตัวเอง แตแตกตางที่ความตองการ ความสนใจและความถนัด รวม

                                                             

 1 วิชัย ตันศิริ, โฉมหนาการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสูการปฏิรูปในพระราบัญญัติการศึกษา
, พิมพครั้งที่ 4, (กรงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), หนา 26. 
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ไปถึงทักษะตางๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงไมควรที่จะเปนไปในแนวทางเดียว ควรมีความ
หลากหลายและตอบสนองไดกับเด็กทุกกลุม 
 ดังนั้นดวยเหตุนี้ ผูเขียนเชื่อวาในการจัดการศึกษาในปจจุบัน จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่
จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรในยุคศตวรรษที่ 21 บน
หลักการพื้นฐานแนวคิดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นประสบความสําเร็จได 
ซึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ไดกลาวโดยละเอียดเปนลําดับสืบตอไป 

ความหมายของประวัติศาสตร 

 ประวัติศาสตร เปนศัพทบัญญัติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 
6) ไดทรงริเริ่มใชในความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษวา “History” ซึ่งมีความหมายตรงกับ
คําวา”Historia “ ในภาษาละตินและสเปน “Histoire “ ในภาษาฝรั่งเศส และ “Storia” ใน
ภาษาอิตาลีรากศัพทเดิมมาจากภาษากรีกวา “Histor” ความหมายเดิมแปลวา “ถัก” หรือ 
“ทอ” ซึ่งเฮโรโดตุสนักปราชญชาติกรีกคนแรกใชคําวา “Historiai” ไดรับการยกยองใหเปน
บิดาแหงประวัติศาสตรเนื่องจากเฮโรโดตุสเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาวรรณคดี วัฒนธรรมและ
การเมือง รวมทั้งสงเสริมการเขียนประวัติศาสตรและวิชามานุษยวิทยา2 นอกจากนี้นัก
ประวัติศาสตรชาวตางประเทศไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับความหมายของประวัติศาสตรไวดังนี้ 
Aristotle กลาวไววา ประวัติศาสตรเปนการบอกกลาวอยางมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับ
เรื่องราวปรากฏการณธรรมชาติ3  
  Frank G. Willistion กลาวไววา ประวัติศาสตรเปนสาขาเดียวกันในบรรดาวิชา
สังคมศาสตรทั้งหมดที่ทําใหวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยมีความหมายและเชื่อมโยง
ติดตอกัน (ชาญวิทย เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิศรี, 2518 : 193) ในขณะที่นักวิชาการชาวไทย
ไดใหความหมายประวัติศาสตรหลายทัศนะ เปนตนวาประวัติศาสตร คือ การศึกษาความเปนมา
ของมนุษยชาติหรือสังคมใดสังคมหนึ่งตั้งแตอดีตปจจุบัน ถึงอนาคต โดยอาศัยวิธีการที่เปนที่
รูจักกันวา วิธีของประวัติศาสตร4 ประวัติศาสตร คือ การไตสวนเขาไปใหรูถึงความจริงทุกสิ่งที่
มนุษยไดคิด ไดทํา ไดหวังไดรูสึก ประวัติศาสตรจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษย การ
                                                             

 2 Majumdar, R.K. and Srivastva, A.N. Historiography, (Delhi : nai Sarak, 1977), p. 9. 
 3 Louis, Gotts Chalk, Understanding History : A Primer of Historical Method, 
ก(New York : Alfred A. Knopf, 1956), p. 41. 
 4 นิธิ เอียวศรีวงศ, ปรัชญาประวัติศาสตร, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ประพันธสาสน, 
2519), หนา 171. 
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เปลี่ยนแปลงของสังคม ความคิดที่กอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ5 ดังนั้นประวัติศาสตรจึงเปน
การศึกษาเรื่องราวในอดีตที่รวมไปถึงระเบียบวิธีในการศึกษา เพื่อการอธิบายพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคมนั่นเอง6 ประวัติศาสตรยังสามารถนิยามไดในหลายความหมาย 
 กลาวสรุปไดวาจากความหมายของประวัติศาสตรที่กลาวมาขางตน มีความหมายเปน 
2 นัยในความหมายอยางกวาง ๆ ประวัติศาสตร หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวของกับเหตุการณ เวลา 
หรือประสบการณทั้งมวลของมนุษยชาติในอดีต และในความหมายที่ครอบคลุมกวาความหมาย
แรกประวัติศาสตร หมายถึง เหตุการณในอดีตที่ไดมีการศึกษา วิเคราะห และมีการบันทึกไว
อยางเปนระบบระเบียบดวยวิธีการทางประวัติศาสตร โดยมีการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษยในอดีตปจจุบัน และอนาคต ซึ่งความหมายของประวัติศาสตรในลักษณะนี้ จึงเปนการ
อธิบายประสบการณในอดีตที่มีคุณคาขึ้นมาใหมใหใกลเคียงกับขอเท็จจริงมากที่สุด เพราะเปน
การจัดการขอมูลใหสัมพันธกับมิติเวลา บุคคล สถานที่ และเหตุการณ 
 
ความสําคัญของการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร 

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดระบุไววา การศึกษา
ประวัติศาสตร  ทําใหผู เรียนทราบถึงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  วิธีการทาง
ประวัติศาสตรพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณตาง ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูปญญาไทย แหลง
อารยธรรมที่สําคัญของโลก7  

 นอกจากนี้8 กลาวไววา การเรียนรูประวัติศาสตรเทากับเปนความพยายามทําความเขา
ใจความจริงเปนวิถีทางกอกําเนิดและพัฒนาสติปญญา เพราะการศึกษาและการคนควาในทาง
ประวัติศาสตรตองอาศัยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลายประการ เชนความมีเหตุผล ความยุติธรรม 
                                                             

 5 แถมสุข นุมนนท, หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 
2533), หนา 1.  
 6 อดิศร ศักดิ์สูง, ความคิดทางประวัติศาสตรและวิธีวิทยาวิจัย, (สงขลา : นําศิลปโฆษณา, 2552), 
หนา 6. 
 7 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, , ตัวชี้วัด
และการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกาลงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2552), หนา 2.  
 8 กาญจนา ศิริมุสิกะ, สังคมศึกษา : การสอนที่เนนการเรียนเปนศูนยกลาง, (สงขลา : คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544), หนา 152. 
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ความวิริยะ อุตสาหะ ชางสังเกต มีระเบียบ รอบรูและเฉลียวฉลาด ฯลฯ ทําใหผูศึกษาเปนคน
เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคน ทันเหตุการณ อันเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูในแขนง
ตางๆ เชน สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และรัฐศาสตรไดเปนอยางดีทําใหเราสามารถสนองความ
ตองการและความอยากรูอยากเห็น จนไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับประวัติศาสตร  
อีกทั้งความรูและแบบอยางในประวัติศาสตร เปนประสบการณสําหรับผูศึกษาในการใชเปน
แนวทางตอการกลาเผชิญกับความจริงในชีวิต สอนใหผูศึกษาเปนคนรักความจริง มีคุณธรรม
และหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ชวยใหผูเรียนสามารถฝกการสรางความคิดรวบยอด
อันเปนแกนแทของความรู เปนรากฐานนําไปสูการฝกใหมีนิสัย ทัศนคติ คานิยมที่ดีและถูกตอง
ในชีวิต เชน การเปนผูมีมนุษยธรรม มีเหตุผล รูจักเสียสละ และเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนมนุษยมี
มนุษยสัมพันธ ชอบใฝหาความรู มีวิจารณญาณ กลาวิจารณในแนวทางริเริ่ม และสรางสรรค 
กลาแสดงออกในทางที่ถูกตองและมีเหตุผล ตลอดจนเปนผูมีระเบียบวินัยรอบคอบ และรูจักชั้น
ตอนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 รวมถึงแนวคิดของ9 กลาวไววา การเรียนรูเหตุการณในประวัติศาสตร ทําใหมนุษยรูจัก
ชาติพันธุของตน จนเกิดเปนความสามัคคีและจงรักภักดี สอนใหรูจักประวัติความเปนมาของ
ชาติ เกิดความภาคภูมิใจและอนุรักษมรดกที่บรรพบุรุษสะสมไว เขาใจและเห็นคุณคําของมรดก
อันทรงคุณคา ไดแก ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดีตาง ๆ ความคิดความเชื่อ วิถีการ
ดําเนินชีวิต สงผลใหรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ ใชเหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น และรูจักยอมรับความเปนจริง ต่ืนตัวปรับปรุงตนเองไมหลงอยูกับ
อดีต ใหมีความรักชาติ รักบรรพบุรุษ สํานึกในบุญคุณตอผูที่ทําประโยชนและเสียสละชีพเพื่อ
ชาติ เปนตน 
 กลาวสรุปวาจากความสําคัญของการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรขางตัน คุณคาของ
ประวัติศาสตรชวยสอนใหมนุษยรูจักตนเองและเขาใจสิ่งแวดลอมทางสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูจักอดีตของมนุษย และมีวิธีการในการแกไขปญหาไดอยางชาญฉลาด ผาน
วิธีการทางประวัติศาสตรที่เปนกระบวนการพิสูจนหาเครื่องยืนยันหาขอเท็จจริง โดยที่คําตอบที่
ไดจึงตอง 
 
 
 

                                                             

 9 ประณาท เทียนศรี, การสอนสังคมเพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), หนา 21-22.  
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กระบวนการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรในยุคศตวรรษที่ 21 

 การจัดการเรียนรูของครูผูสอนสังคมศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร ควรมุงเนนให
ผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูครบ 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย นอกจากนี้ 
ตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล สามารถคนควาหาความรูดวยตนเองโดยอาศัยการ
สืบเสาะ สืบคนเสาะหา สํารวจ ตรวจสอบอยางมีระบบเพื่อใหเกิดองคความรูจนสามารถ
นําไปใชแกไขปญหาในอนาคต กระบวนการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรขางตน สามารถปรับใช
กับการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนรูประวัติศาสตร สามารถ
สังเคราะหเพื่อเปนแนวทางนําไปปฏิบัติใชตาม กระบวนการพัฒนาผูเรียนไดดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การกําหนดประเด็นประวัติศาสตร เปนการสังเกตเพื่อเลือกเรื่องหรือประเด็นที่
ผูเรียนสนใจ โดยใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่เรียน แลวตั้งคําถามฝกใหผูเรียนรูจักคิดเพื่อ
นําไปสูการกําหนดปญหา จดบันทึกขอมูลเหลานั้นไวเปนพื้นฐาน เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาตั้งสมมติฐาน  
 ขั้นที่ 2 การรวบรวมประวัติศาสตร เปนการกระตุนใหผูเรียนรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับประเด็นที่ได จากการทํางานกลุมเพื่อเสาะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมดวยการ
อานหรือศึกษาใหมากที่สุดเทาที่ทําได การสนทนาแลกเปลี่ยนความรูและความคิดกับผูรู 
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะหประวัติศาสตร เปนการแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นออก
จากกัน โดยการทําความเขาใจแบบทั่วไป และการทําความเขาใจใหแจมชัดขึ้น เพื่อคนพบ
ประเด็นสําคัญหรือแกนแทของขอเท็จจริง แลวจัดระเบียบจําแนกใหตรงตามประเภทของเรื่อง
และความรู 
 ขั้นที่ 4 การสังเคราะหประวัติศาสตร เปนการนําหลักฐานมาตีความและสรุป เพื่อให
เกิดความเขาใจขอเท็จจริงในรูปแบบของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศนเปนเรื่อง ๆ โดยนํา
หลักฐานหรือขอเท็จจริงมาพิจารณา อธิบาย วิพากษ วิจารณ และแสดงความคิดเห็นประกอบ
อีกครั้ง 
 ขั้นที่ 5 การถายทอดประวัติศาสตร เปนการเผยแพรผลงานของผูเรียนโดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมเขาไปในการประยุกตใช เพื่อกระตุนหรือเชิญชวนใหบุคคลนอกหองเรียน 
และมีจิตสํานึกในเรื่องราวอันดีงามในอดีต เปนตน10  
 

                                                             

 10 วิภาพรรณ วิภาดา พินลา, การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21, กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2564), หนา 140. 
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กิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตรในยุคศตวรรษที่ 21 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร ครูผูสอนสังคมศึกษารถจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนเนนใหผูวามคิดดวยการอภิปราย การ
เสวนา การอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ดวยตนเองการอานและการเขียนประวัติศาสตรใหเกิดการ
แสวงหาขอมูล รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถยืดหยุนเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือก
ทํากิจกรรมไดตามความสามารถ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียนเนนใหผูเรียนดังนี้ 
 1. กิจกรรมทัศนศึกษาตามรอยเสนทางประวัติศาสตร คือ ใหผูเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรง ผานประสาทสัมผัสทั้งหา จากการสังเกต การสํารวจ 
การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู ในหองเรียนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศโดยบูรณาการทักษะหลายดานเขาดวยกัน เชน การชมนิทรรศการ การชม
พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร การเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ การศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง เสนทางรถไฟ
สายมรณะหรือสายกาญจนบุรี การศึกษาสุสานโจโฉ นครวัดนครธม ฯลฯ และรวมกัน
รับผิดชอบดูแลทะนุบํารุงรักษาใหเปนมรดกไทยประจําถิ่น 
 2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร คือ ใหผูเรียนแสดงเรื่องราวและประวัติ
ความเปนมาทางประวัติศาสตรในชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู เชน สภาพที่ตั้ง การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนฝกฝนใหผูเรียนตอยอดองคความรู ในการเปน
มัคคุเทศกแนะนําแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดแกนักทองเที่ยว เพื่อเปนพัฒนา
ความสามารถทางภาษาการวางแผนกิจกรรมระหวางการนําเที่ยว และการวางแผนแกปญหา 
ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย คือ ใหผูเรียน
อนุรักษวัฒนธรรมประจําทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย เชน การสงเสริมสถานที่สําคัญของทองถิ่น
อาหารพื้นบาน การละเลนโบราณ การสงเสริมแตงกายชุดไทยในวันลอยกระทง การศึกษา
ศิลปะไทยโบราณ การเลนดนตรีไทย นาฎศิลปพื้นบาน วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน ภูมิปญญา
ทองถิ่น การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยที่ปลูกฝงการใชภาษาไทยที่ถูกตอง และการใชเลขไทยที่
ถูกตอง ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณคามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ และกอใหเกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติบานเมืองของตน 
 4. กิจกรรมการชมภาพยนตรทางประวัติศาสตร คือ ใหผูเรียนเขาใจประวัติความ
เปนมาของชาติเขาใจความคิดความรูสึกของคนในสังคมตาง ๆ และในเวลาตาง ๆ กัน เชน 
ภาพยนตรประวัติศาสตรชาติไทย ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สุริโยไท พิชัยดาบหัก 
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บางระจัน รวมทั้งภาพยนตรประวัติศาสตรตางประเทศ 12 Years A Slave (ปลดแอกคนย่ํา
คน) ในการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเปนการลดอคติและไดบทเรียนจาก
ประวัติศาสตร เหตุการณหรือพฤติกรรมของมนุษยในอดีตที่ยอยมีทั้งดานดีและดานราย 
พฤติกรรมใดที่นําความเสียหายมาสูสังคมสวนรวมในอดีต ซึ่งอาจสงผลรายมาสูปจจุบันและ
เชื่อมโยงไปถึงอนาคต 
 5. กิจกรรมการทําโครงงานประวัติศาสตรทองถิ่น คือ ใหผู เรียนศึกษา คันควา 
สัมภาษณประวัติศาสตรจากชาวบานในชุมชน และจากอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวกับขอบขาย
ประวัติศาสตรทางดานสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชนของ
ตนเอง เชนเรือกอและจิตรกรรมชิ้นเอกของทะเลใต ชุมชนชาวจีนในสมัยอยุธยา การนวดแผน
ไทยโบราณการสานเสื่อกระจูด ฯลฯ เพื่อใหผู เรียนไดเรียนรู เกี่ยวกับการทํางาน การ
ประสานงาน แสะการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งมีการวางแผนการทํางานกับประชุม
ชนมากขึ้น 
 6. กิจกรรมการเขียนประวัติศาสตรทองถิ่น คือ ใหผูเรียนเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น
โดยใชฐานขอมูลปญหา ขอมูลทุนของชุมชนมาเปนเครื่องมือในการสรางการเรียนรู และเสริม
พลังคนในชุมชนใหเขมแข็งผานการทําเครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น เชน การทําแผนที่เดินดิน การทํา
ผังเครือญาติการทําโครงสรางองคกรชุมชน การทําระบบที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของประชาชนในชุมชน การทําปฏิทินชุมชน การทําและศึกษาประวัติศาสตรชุมชน การศึกษา
ประวัติชีวิตบุคคล 
 7. กิจกรรมการทําหนังสือประวัติศาสตร คือ ใหผูเรียนถายทอดเรื่องราวในเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรของวีรบุรุษและวีรสตรี เชน การทําสมุดภาพระบายสี การทําสมุดภาพ
สามมิติ (pop -up) การทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนรูจักการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน อีกทั้งผูเรียนไดฝกการคิดสรางสรรค และจินตนาการในการออกแบบ การ
วาดภาพการระบายสี การใชภาษา หรือการใชคําในการถายทอดเรื่องราวใหผูอื่นเขาใจ 
 8. กิจกรรมการเขาคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม คือ ใหผูเรียนสรางใจ
และปฏิบัติตนในการอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) 
เชน การสัมภาษณเชิงลึกในวิถีชีวิต ชาติพันธุ ภาษา ความเปนอยู ศาสนา และความเชื่อของชน
กลุมใดกลุมหนึ่ง เพื่อเกิดการเคารพและยอมรับในความแตกตาง หรือลดการสรางความเปนอื่น 
อันนําไปสูความไวใจและมีความปรารถนาดีตอกันอยางสันติสุขในสังคม11  
 

                                                             

 11 วิภาพรรณ วิภาดา พินลา, การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21, กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2564), หนา 141. 
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การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรในยุคศตวรรษที่ 21 

 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร สวนใหญมุงเนนรูปแบบการ
ประเมินผูเรียนโดยการสังเกต การสัมภาษณ การอภิปราย การใชแบบสอบถามการใชมาตรา
สวนประเมินคา การใหปฏิบัติและการนําไปใช การทดสอบ การวัดผลงานดวยตนเองของผูเรียน 
การวัดทางสังคมมิติ การรายงานปากเปลา และการเขียนรายงาน ฯลฯ ดังนั้นในการวัดผลและ
ประเมินผลจําเปนตองวัดผลและประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคล ควรเนนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนดานความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย โดย
เนนการประเมินตามสภาพจริง12  
 
หลักการพื้นฐานของแนวคิด “ผูเรียนเปนสําคัญ”  

 1) ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ผูเรียนเปนผูเรียนรู บทบาทของครู
คือผูสนับสนุน (Supporter) และเปนแหลงความรู (Resource Person) ของผูเรียน ผูเรียนจะ
รับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเขาไปมีสวนรวมใน การเลือกและจะ
เริ่มตนการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควา รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง 
 2) เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรู ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ปจจัยสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวย ไดแก เนื้อหาวิชา ประสบการณ
เดิม และความตองการของผูเรียน การเรียนรูที่สําคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่สอน 
(เนื้อหา) และวิธีที่ใชสอน (เทคนิคการสอน) 
 3) การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผูเรียนจะไดรับความสนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู ไดทํางาน
รวมกันกับเพื่อน ๆไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหม ๆ สิ่งใหม ๆ ประเด็นที่ทาทายและ
ความสามารถในเรื่องใหม ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวย
ตนเอง 
 4) สัมพันธภาพประกอบดีระหวางผูเรียน การมีสัมพันธภาพประกอบดีในกลุมจะชวย
สงเสริมความเจริญงอกงาม การพัฒนาความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทํางาน และการจัดการ

                                                             

 12 วิภาพรรณ วิภาดา พินลา, การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21, กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2564), หนา 151. 
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กับชีวิตของแตละบุคคล สัมพันธภาพประกอบเทาเทียมกันระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยสง เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันของผูเรียน 
 5) ครูคือผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงความรู ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความตองการที่แทจริงของผูเรียน 
เปนแหลงความรูที่ทรงคุณคาของผูเรียนและสามารถคนควาหาสื่อวัสดุอุปกรณ ที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน  
 สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความเต็มใจของครูที่จะชวยเหลือโดยไมมีเงื่อนไข ครูจะใหทุกอยาง
แกผูเรียนไมวาจะเปนความเชี่ยวชาญ ความรู เจตคติ และการฝกฝน โดยผูเรียนมีอิสระที่จะรับ
หรือไมรับการใหนั้นก็ได 
 6) ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนมองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไป ผูเรียนจะมีความ
มั่นใจในตนเองและควบคุมตนเองไดมากขึ้น สามารถเปนในสิ่งที่อยากเปน มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับเหตุการณตาง ๆ มาก
ขึ้น 
 7) การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลาย ๆ ดานพรอมกัน
ไปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนจุดเริ่มของการพัฒนาผูเรียนหลาย ๆ ดาน เชน 
คุณลักษณะดานความรูความคิด ดานการปฏิบัติ และดานอารมณความรูสึกจะไดรับการพัฒนา
ไปพรอม ๆ กัน 
  
 ทฤษฎีการสอนของกาเย 

  ทฤษฎีการเรียนรู 8 ข้ัน ของกาเย (Gagne)  
 1) การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผูเรียนเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 2) การรับรูตามเปาหมายที่ตั้งไว (Apprehending Phase) ผูเรียนจะรับรูสิ่งที่

สอดคลองกับความตั้งใจ 
 3) การปรุงแตงสิ่งที่รับรูไวเปนความจํา (Acquisition Phase) เพื่อใหเกิดความจํา

ระยะสั้นและระยะยาว 
 4) ความสามารถในการจํา (Retention Phase) 
 5) ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว (Recall Phase) 
 6) การนําไปประยุกตใชกับสิ่งที่เรียนรูไปแลว (Generalization Phase) 
 7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู (Performance Phase) 
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 8) การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผู เรียน (Feedback Phase) ผูเรียนได
รับทราบผลเร็วจะทําใหมีผลดีและประสิทธิภาพสูง 

 ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 

 โรเบิรต กาเย (Robert Gagne) เปนนักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา 
(1916-2002) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน คือ ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู (Condition 
of Learning) โดยทฤษฎีการเรียนรูของกาเยจัดอยูในกลุมผสมผสาน (Gagne’s eclecticism) 
ซึ่งเชื่อวาความรูมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็วไมตองใชความคิดที่
ลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซอนจําเปนตองใชความสามารถในข้ันสูง ทฤษฎีการเรียนรูของกา
เย อธิบายวาการเรียนรูมีองคประกอบ 3 สวน คือ 

 ก. หลักการและแนวคิด 
   1) ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตาง ๆ ของมนุษย ซึ่งมีอยู 5 ประเภท คือ 
    1.1) ทักษะทางปญญา (Intellectual skill) ซึ่งประกอบดวยการจําแนก
แยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การสรางกฎ การสรางกระบวนการหรือกฎข้ันสูง 
    1.2) กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive strategy) 
   1.3) ภาษาหรือคําพูด (Verbal information) 
    1.4) ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skills) 
    1.5) เจตคติ (Attitude) 

 2) กระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย มนุษยมีกระบวนการจัดกระทําขอมูล
ในสมองซึ่งมนุษยจะอาศัยขอมูลที่สะสมไวมาพิจารณาเลือกจัดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และในขณะ
ที่กระบวนการจัดกระทําขอมูลภายในสมองกําลังเกิดขึ้น เหตุการณภายนอกรางกายมนุษยมี
อิทธิพลตอการสงเสริมหรือการยับยั้งการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในได ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนกาเยจึงไดเสนอแนะวา ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูแต
ละ ประเภท  
 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน และสงเสริมกระบวนการเรียนรูภายในสมอง โดยการ
จัดสภาพภายนอกใหเอื้อตอกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน 
 ข. วัตถุประสงค 
 เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยางดี รวดเร็ว และสามารถ
จดจําสิ่งที่เรียนไดนาน 
 ค. กระบวนการเรียนการสอน 
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 กาเย ไดนําเอาแนวความคิดมาใชในการเรียนการสอนโดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหา 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หลักการสอน 9 ประการ รายละเอียดแตละ
ขั้นตอน มีดังนี้ 

1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention) 
  กระตุนหรือเราใหผูเรียนเกิดความสนใจกับบทเรียนและเนื้อหาที่จะเรียน การเรา
ความสนใจผูเรียนนี้อาจทําไดโดย การจัดสภาพแวดลอมใหดึงดูดความสนใจ เชน การใช
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือการใชเสียงประกอบบทเรียนในสวนบทนํา 

2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) 
  การบอกใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของบทเรียนนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนบนเว็บที่ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได โดยการ
เลือกศึกษาเนื้อหาที่ตองการศึกษาไดเอง ดังนั้นการที่ผูเรียนไดทราบถึงจุดประสงคของบทเรียน
ลวงหนาทําใหผู เรียนสามารถมุงความสนใจไปที่เนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังสามารถ
เลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่ตนยังขาดความเขาใจที่จะชวยทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตรงตามจุดประสงคของบทเรียนที่ไดกําหนดไว 

3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 
การทบทวนความรูเดิมชวยกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาใหมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

รูปแบบการทบทวนความรูเดิมในบทเรียนบนเว็บทําไดหลายวิธี เชน กิจกรรมการถาม-ตอบ
คําถาม หรือการแบงกลุมใหผูเรียนอภิปรายหรือสรุปเนื้อหาที่ไดเคยเรียนมาแลว เปนตน 

4. นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) 
การนําเสนอบทเรียนบนเว็บสามารถทําไดหลายรูปแบบดวยกัน คือ การนําเสนอดวย

ขอความ รูปภาพ เสียง หรือแมกระทั่ง วีดีทัศน อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ผูสอนควรให
ความสําคัญก็คือ ผูเรียน ผูสอน ควรพิจารณาลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหการนําเสนอ
บทเรียนเหมาะ สมกับผูเรียนมากที่สุด 

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) 
การชี้แนวทางการเรียนรู หมายถึง การชี้แนะใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดเรียนใหม

ผสมผสานกับความรูเกา ที่เคยไดเรียนไปแลว เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่รวดเร็วและมีความ
แมนยํามากยิ่งขึ้น 

6. กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 
นักการศึกษาตางทราบดีวาการเรียนรูเกิดข้ึนจากการที่ผูเรียนไดมีโอกาสมี สวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนโดยตรง  
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 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน ซึ่งอาจทําไดโดยการจัดกิจกรรมการสนทนาออนไลนรูปแบบ Synchronous 
หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเว็บบอรดในรูปแบบ Asynchronous เปนตน 

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 
ลักษณะเดนประการหนึ่งของการเรียนการสอนบนเว็บก็คือ การที่ผูสอนสามารถ

ติดตอสื่อสารกับผูเรียนไดโดยตรงอยางใกลชิด เนื่องจากบทบาทของผูสอนนั้นเปลี่ยนจากการ
เปนผูถายทอดความรูแตเพียงผูเดียวมาเปนผูใหคําแนะนําและชวยกํากับการเรียนของผูเรียน
รายบุคคล และดวยความสามารถของอินเทอรเน็ตที่ทําใหผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอ กัน
ไดตลอดเวลา ทําใหผูสอนสามารถติดตามกาวหนา และสามารถใหผลยอนกลับแกผูเรียนแตละ
คน ไดดวยความสะดวก  

8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) 
การทดสอบความรูความสามารถผูเรียนเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะทํา

ใหทั้งผูเรียนและผูสอนไดทราบถึงระดับความรูความเขาใจที่ผู เรียนมีตอเนื้อหาในบทเรียนนัน้ ๆ  
การทดสอบความรูในบทเรียนบนเว็บสามารถทําไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนขอสอบแบบ
ปรนัยหรืออัตนัย การจัดทํากิจกรรมการอภิปรายกลุมใหญหรือกลุมยอยเปนตน ซึ่งการทดสอบ
นี้ผูเรียนสามารถทําการทดสอบบนเว็บผานระบบเครือขายได 

9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 
การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญในขั้นตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุป

มโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผานมาแลว ในขณะเดียวกันบทเรียน
ตองชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิง เพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอ
ในบทเรียนถัดไปหรือนําไปประยุกตใช กับงานอื่นตอไป ดังนั้นองคประกอบที่สําคัญที่กอใหเกิด
การเรียนรู จากแนวคิดนักการศึกษากาเย (Gagne) คือผูเรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและ 
ระบบประสาทในการรับรูสิ่งเรา (Stimulus) คือ สถานการณตาง ๆ ที่เปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู การตอบสนอง (Response) คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 

 กลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่มีการแผนเปนลําดับขั้นตอนความสําคัญ
กอนและหลัง การวางแผนการสอน การใชสื่อการสอนที่เหมาะกับผูเรียน การสรางแรงจูงใจให
เกิดกับผูเรียน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของซึ่งแสดงให
เห็นวา ผูสอนมีการเตรียมความพรอมและการแกไขปญหาไดอยางถูกตองตามขั้นตอน ของการ
จัดการเรียนการสอนที่เตรียมไว เพื่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 
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บทสรปุ 

จากขอเสนอที่ผูเขียนไดหยิบยกขึ้นมาวา การจัดการเรียนรูประวัติศาสตรในยุค
ศตวรรษที่ 21 บนหลักการพื้นฐานแนวคิด “ผู เรียนเปนสําคัญ” คือการจัดการเรียนรู
ประวัติศาสตรในรูปแบบที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกใน
ยุคศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ
พรอม คือ เปนคนเกง คนดี และมีความสุข มีการพัฒนากระบวนการคิดอยางมีเหตุผล มุงให
ผูเรียนรักการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล แสวงหาความรูดวยตนเอง และการ
เรียนรูการศึกษาในรูปแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญนี้มีการใชกันคอนขางมาก แตอยางไรก็ดี ถึงแม
เราจะนําแนวการจัดการเรียนรูแบบนี้มาใชนานแลวไมใชเรื่องที่แปลกใหม เปนเรื่องที่หลายภาค
สวนไดจัดการศึกษาในรูแบบนี้กันเปนที่แพรหลาย แตทั้งนี้ทั้งนั้นผลสัมฤทธิ์ที่ออกออกมากลบัไม
ดีเทาที่ควรจะเปน 

การจัดการเรียนรูในรูปแบบผูเรียนเปนสําคัญนั้น ผูเรียนสามารถคนควาหาความรูจน
นําไปสูการเกิดองคความรูไดดวยตัวเอง ตามความเหมาะสมและความตองการของเขา ซึ่งจะ
แตกตางกับการจัดการศึกษาในรูปแบบทั่วไป ที่ครูเปนผูวางแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด แต
อยางไรก็ดี การจัดการเรียนรูในรูปแบบผูเรียนเปนสําคัญนี้ ครูผูสอนจะตองเปนคนที่มีความรู
ความสามารถ และเรียนรูทักษะความรูใหมๆอยางสม่ําเสมอ รวมไปถึงตองรูจังหวะในการ
สอดแทรกสิ่งที่ตองการสอนเขาไปในการเรียนรูของพวกเขา เพราะการกํากับดูแลของครูในการ
จัดการเรียนรูตามแบบผูเรียนเปนสําคัญ ถือเปนตัวแปรหนึ่งในการสงเสริมใหการจัดการศึกษา
รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพ  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูประวัติศาสตร ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ชั้นเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนเนนใหผูวามคิดดวยการอภิปราย การเสวนา 
การอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ดวยตนเองการอานและการเขียนประวัติศาสตรใหเกิดการแสวงหา
ขอมูล รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถยืดหยุนเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกทํา
กิจกรรมไดตามความสามารถปจจัยสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวย ไดแก 
เนื้อหาวิชา ประสบการณเดิม และความตองการของผูเรียนผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผูเรียนจะไดรับความสนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมีสวนรวมในการ
เรียนรู ไดทํางานรวมกันกับเพื่อน ๆ ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหม ๆ สิ่งใหม ๆ ครูเปนผู
อํานวยความสะดวกและเปนแหลงความรู ในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ครูจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความตองการที่แทจริงของผูเรียน ซึ่งถาครูผูสอน
สามารถปฏิบัติไดจริงตามขั้นตอนที่ผูเขียนไดรวบรวมเรียบเรียงนําเสนอนี้ ก็เปนแนวทางที่จะ
สามารถจัดการเรียนรูประวัติศาสตรบนหลักการพื้นฐานแนวคิดผูเรียนเปนสําคัญ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของ 
อัลเบิรต ไอนสไตนและหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท”มีวัตถุประสงคือ 1) เพือ่
ศึกษากระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของอัลเบิรต ไอนสไตน 2) เพื่อศึกษากระบวน
ทัศนเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 3) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต ไอนสไตน กับหลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
งานวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัย วิเคราะหเอกสาร (Document research) โดยศึกษาวิเคราะหจาก
หนังสือ เอกสาร ตําราและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ แลวนําเสนอผลงานการวิจัยดวยวิธี
พรรณนาเชิงวิเคราะห 
 ผลการวิจัยพบวา ความหมายของคําวา กระบวนทัศน ก็คือชุดความรูที่เปนทัศนะ
แมบทมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบของแนวคิด ซึ่งประกอบดวยความคิด ความเชื่อ มโน
ทัศน ทัศนติ ที่มีตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม สวนการเปลี่ยนยายและยกกระบวนทัศน  
จึงเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับรากหรือ ฐานคิด ระบบคุณคาและโลกทัศน ตามบริบท
แวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ทัศนะพื้อนฐานที่บุคคลมีตอความจริงนั้นเปลี่ยนไป
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โดยกระบวนทัศนใหม อนุมานวา บุคคลมองเห็น รับรูและเขาใจความจริงของชีวิตในสังคมและ
โลกมากขึ้น 
 สวนกระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนา คําวา “กระบวนทัศน” เปนศัพทที่บัญญัติขึ้น
ใหม แปลเปนภาษาอังกฤษวา “paradigm” ซึ่งแปลมาจากภาษากรีกวา ก”paradeigma” 
หมายถึงรูปแบบ “model” หรือแบบแผน “pattern” ขยายความไดวา กฎ หรือระเบียบที่
กําหนดขอบเขต และกําหนดการกระทําเพื่อบรรลุเปาหมาย กระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนา
มีหลายนัย เชน (1) พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม หมายถึงพระธรรมวินัย (2) พระพุทธศาสนา
แบบเชิงวิชาการ ใครก็ไดสามารถเรียนรูได ไมจําเปนจะเปนชาวพุทธ และ (3) พระพุทธศาสนา
แบบจารีต ผูที่เชื่อในกระบวนทัศนนี้จะปฏิบัติอยางเครงครัดในฐานะเปนวิถีชีวิต 
 กระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งเปนฐานที่มีความสําคัญของฟสิกสสมัยใหม 
การอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีอยางงายที่สุดก็เปรียบเทียบใหเห็นวา เมื่อเรารูสึกวาทุกสิ่งทุกอยาง
กําลังหยุดนิ่งหรือมีความเร็วที่เทากัน เราไมสามารถบอกไดวา สิ่งใดกําลังเคลื่อนที่ เชน โลก
หมุนรอบตัวเอง เรายังรูสึกสึกวา ทุกสิ่งทุกอยางกําลังหยุดอยูกับที่ แตที่จริงสิ่งที่เราคิดวามัน
หยุดกับที่กลับเคลื่อนที่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรด ไอนสไตน ไดลบลางทฤษฎีกระบวน
ทัศนแบบเดิมและไดสรงกระบวนทัศนใหมที่ถือวา มนุษยเปนสวนหนึ่งหนึ่งของจักวาล เปนการ
จํากัดอํานาจมนุษยในจักรวาลใหนอยลงและมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแบบสัมพัทธ 
 กระบวนทัศนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท กลาวโดยภาพรวม 
เปนกฎธรรชาติที่ครอบคลุมสรรพสิ่ง ใหดําเนินไปตามอํานาจเหตุปจจัย ที่เปนผลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธกับสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทซึ่งลวนแตเปนระเบียบ มี
กฎเกณฑที่แนนอนซึ่งมีอยูในหลักทั่วไปกลาวคือ เมื่อสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน เปนตน  
 สวนทฤษฎีสัมพันธภาพ ของอัลเบิรต ไอนสไตน ทําใหโลกรับรูวา มวลสารและพลังงาน
เปนสิ่งเดียวกันและอิงอาศัยกัน นําไปสูการคนพบวา คลื่นสามารถแสดงคุณสมบัติขออนุภาค
และในทางกลับกัน อนุภาคก็แสดงคุณสมบัติของคลื่นได เหมือนกันซึ่ งสอดคลองกับ
หลักปฏิจจสมุปบบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท การคนพบทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต 
ไอนสไตน ไดมีสวนสนับสนุนการอธิบายความในหลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนา 
อัลเบิรต ไอนไสตน มีความประทับใจตรงที่ พระพุทธศาสนาพยายามปลดปลอยมนุษยชาติจาก
โซตรวนของความยึดมั่นถือมั่น ในตัวอัตตา แลวนําเขาสูความจริงทฤษฎีสัมพัทธภาพ ที่ 
อัลเบิรต ไอนสไตนคนพบ ทําใหเห็นสรรพสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือน
หลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
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Abstract 

 The purposes of this research entitled “A comparative study of the 
paradigm related to the relativity theory of Albert Einesteine and the principle 
of the Dependent Origination in Theravada Buddhism” are; 1) to study the 
paradigm related to the relativity theory of Albert Einesteine 2) to study the 
paradigm related to the principle of the Dependent Origination of Theravada 
Buddhism and 3) to analyze the comparative study related to the relativity 
theory of Albert Einesteine and the principle of the Dependent Origination of 
Theravada Buddhism. This research is the document research by analyzing the 
documents from books, documents and various researches as related and then 
to bring the research results into explanation by using descriptive analysis. 
 The research results are found that the word meaning of the paradigm is 
the series of the knowledge, the basic attitude that has influence towards the 
designation of the thought models consisting of the thought, belief, ideas and 
attitudes towards the phenomenon occurring in the society. While the transition 
and lift up the paradigm will be the transition in the basic root or the though 
bases in the value system and worldly outlook. In accordance with the 
environment social context that changes, the basic attitude of people who 
have belief in the reality change by the new paradigm, by supposing that one 
who can see, realize and understand the reality of life in society and world 
better. 
 While in the Buddhist paradigm the word “paradigm” is prescribed as 
the new word translated into English language “paradigm” from Kreek language 
“paradeogma” meaning “the model” or “pattern” extending to the contents of 
law, regulations limited by the territory and limited by doing in order to reach 
the goal. The Buddhist paradigm has various items such as (1) Formerly 
Buddhism means Dhamma and Vinaya (2) The academic Buddhism, that is, 
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everybody can study not necessary to be Buddhists and (3) the traditional 
Buddhism, that is, one who believes in this paradigm will practice strictly as the 
way of life.    

The paradigm related the relativity theory is the important base of the 
new physics. To explain related to the easiest theory is comparative in order to 
see that when we feel everything ceases or everything has equal fast, we can 
not tell what is moving such as the world turns round itself. We feel that 
everything is ceasing in its place. In fact, the thing that we thought is creasing or 
moving. The relativity theory of Albert Einesteine delates the formative 
paradigm and to create the new paradigm by holding the human being as one 
part of the universe in order to reduce the human beings’ power and consider 
all things as relativity. 
 The paradigm related to the Dependent Origination of Theravada 
Buddhism as a whole is the natural law covering all things in order to follow the 
influence of cause and factors that are the results related to the relativity with 
all things that occur in the process of the Dependent Origination that all are in 
order, certain regulation in all places, that is, when this is a factor, this thing 
occurs etc. 
 While the relativity theory of Albert Einesteine makes world know mass 
and energy are the same things and to rely on each other. And leading to find 
out that the wave is able to express the qualification of particle and in turn, the 
particle expresses the qualification of the wave in compliance with the principle 
of the Dependent Origination of Theravada Buddhism. To find out the relativity 
theory of Albert Einesteine enhances in explaining the principle of the 
Dependent Origination of Theravada Buddhism, Albert Einesteine gets impressed 
in the item that Buddhism tries its best to release the human beings from the 
grasping tightly in the Self. And then he leads them to the reality concerning 
the relativity theory that is found by Albert Einesteine and to see that all things 
in the universe connect just as to be one thing like the principle of the 
Dependent Origination of Theravada Buddhism. 
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Keywords : The theory of Relativity, Albert Einesteine,  
   Principle of the Dependent Origination, Theravada Buddhism. 
 
 
บทนํา  

 วิทยาศาสตรเปนการศึกษาความจริงหรือความรูที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 
ความรูทางวิทยาศาสตรถูกจัดเปนความรูที่เปนแบบฉบับ (paradigm knowledge) เปนความรูที่
ไดรับมากที่สุด จนมีการอางอิงเอาความจริงหรือความรูทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนความจริง
ของศาสนา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาหนึ่ง ที่นําเอาความจริงทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุน
ความจริง หรือคําสอนของพระพุทธศาสนา เพราะมีความคลายคลึงกันระหวางคําสอนหรือความ
จริงบางอยางของพระพุทธศาสนา กับความจริงของวิทยาศาสตร  จนมีผูนิยมกลาววา 
“พระพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร”1 
 อยางไรก็ตาม เมื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดฟสิกสใหมหรือ ฟสิกส
สมัยใหม (modern physics) ซึ่งมีทฤษฎีสําคัญอยู 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of 
Relativity) ของ อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) และทฤษฎีควอนตัมฟสิกส “Quantum 
Physics) ซึ่งมี แมกซ พลังค (Max Plunck) เปนผูใหกําเนิด ที่เสนอความจริงของโลกธรรมชาติที่
แตกตางไปจากโลกทัศนเดิมในฟสิกสคลาสสิกหรือฟสิกสเดิม (Classical physics) และเปนความ
จริงที่ขัดกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวตะวันตก ทําใหนักวิทยาศาสตรและนักวิชาการ อยาง 
ฟริตจอฟ คาปรา2 (Fritjof Capra) พยายายามนําแนวความคิดตะวันออก โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู และปรัชญาเตา มาชวยอธิบายความจริง หรือแนวคิดในทฤษฎีของ
ฟสิกสใหมเหลานี้ ทั้งนี้เปนเพราะคําสอนหรือแนวคิดตะวันออก โดยเฉพาะพระพุทธศาสนามีสวน
คลายคลึง และสามารถนํามาชวยอธิบายความจริงหรือแนวคิดในทฤษฎีของฟสิกสใหมได ดังจะ
เห็นไดจากงานเขียนของคาปรา คือเตาแหงฟสิกส (The Tao of Physics) และ จุดเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษ (The Turning Point)3 
 ในปจจุบันไดมีนักคิดและนักวิชาการหลายกลุมไดหันมาศึกษาคนควาและใหความสนใจ
กับหลักความจริงในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่สอดคลองกับความจริงในอภิปรัชญาตะวันตกได
                                                             

 1 วัชระ งามจิตเจริญ, สมการความวาง, พิมพครั้งที่ 2, (นนทบุรี : สํานักพิมพกรีน ปญญาญาณ ใน
เครือกลุมบริษัท มัลติมีเดีย, 2554), หนา 11. 
 2 ฟริตจอฟ คาปรา อางใน วิรัตน ปนแกว, กระบวนทัศนศิลปศึกษาหลังสมัยใหมในประเทศ
ไทย, 2554, หนา 14.  
 3 เรื่องเดียวกัน, หนา 12. 
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อยางนามหัศจรรย ในความเปนจริงพื้นฐานของจักรวาลนั้น ประกอบไปดวยเยื่อใยที่ประสาน
สอดคลองกันของอนุภาคหรือคลื่นที่เคลื่อนไหวในสนามพลังงานที่ซ้ําซอนกัน รูปแบบตางๆจึงจึงมี
ความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไมมีที่สิ้นสุด การศึกษาความจริงในคําสอนของ
ปรัชญาพระพุทธศาสนาเถรวาท ทําใหเขาใจในแนวทางในการแกปญหาและนําพาชีวิตไปสูสัจ
ธรรมซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดได4 
 คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ความจริงของวิทยาศาสตร ฟสิกสสมัยใหม รวมทั้งความจริง
ของโลกและจักรวาลในอภิปรั ชญาตะวันตก จะมีลักษณะคลายคลึ งกับความจริง ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเปนกระแสการพัฒนาอันสําคัญของมนุษยโดยอาศัยหลักปฏิจจสมุป
บาทมาเปนตัวชวยในการอธิบายความจริงทั้งสองเขาดวยกัน และการวิเคราะหเปรียบเทียบให
เห็นวา หลักความจริงในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีน้ําหนักและนาเชื่อถือไดเทากับหลักความจริง
ในวิทยาศาสตร ฟสิกสทฤษีสัมพัทธภาพ ของ อัลเบิรต ไอนสไตน ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดจัดทํา
วิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของอัลเบิรต 
ไอนสไตน และหลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท” ดังมีวัตถุประสงคที่จะกลาวเปน
ลําดับไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษากระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต ไอนสไตน 
2. เพื่อศึกษากระบวนทัศนเกี่ยวกับหลักปฏิจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
3. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต ไอนสไตน กับหลักปฏิจจ

สุปบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับ ทฤษฎีมพัทธภาพ 
ของอัลเบิรต ไอนสไตน และหลักปฏิจจสมุปบาท ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการวิจัย
วิเคราะหเอกสาร (Document Research) คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

                                                             

 4 พระวัฒนา ญาณวโร, การศึกษาวิเคราะหปฏิจจสมุปบาทเพื่อตอบปญหาความจริงของโลก, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยวาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2555), หนา 95. 
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และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนการศึกษาเอกสาร เพื่อสรางแนวทางในการวิจัย เปนกรอบ
โครงสรางในการวิจัยดังนี้ 

 1. รูปแบบในการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Document research) มีวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 สํารวจรวบรวมขอมูล 

   1. การศึกษาทบทวนเอกสาร 
   1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources ) คือ พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับ 

มหาจุฬาเตปตกํ 2500, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป 2539 
และพระไตรปฎกและอรรถกถาบาลี แปล, ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, ป 2536 
   2) ศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ไดแกแหลงขอมูล หนังสือ ตํารา 
เอกสาร ที่มีผูประพันธ เกี่ยวกับ โลก จักรวาล ทั้งที่เปนวิทยาศาสตรสมัยใหม และ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพของ อัลเบิรตไอนสไตน และหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ตลอดจนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ และมีความจําเปนตองานวิจัย 
   2. ยกรางกรอบแนวคิด ของกระบวนการวิจัย 
   3. ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค 
   4. วิเคราะหและสรุปขอมูล 

 ขั้นที่ 2 วิธีวิจัย (Research Methodology) 
 งานวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยเอกสาร (Document Research) คณะผูวิจัย ได
ทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล จัดหมวดหมูในการศึกษาใหเห็น
ขั้นตอนการจัดกระบวนในการดําเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศน
เกี่ยวกับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของ อัลเบิรต ไอนสไตน และหลักปฏิจจสมุปบาทใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 1. จัดเรียบเรียงขอมูลตางๆ ที่ไดจากเอกสารที่ศึกษาเกี่ยวของ แลวนํามาจัดหมวดหมู
ประเด็นเนื้อหาที่กําหนดไว  
 2. วิเคราะหและตีความขอมูลทั้งหมดเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยทีกําหนดไว
คือ 
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  (1) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 : การศึกษากระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎี
สัมพัทธภาพของอัลเบิรต ไอนสไตน  
  (2) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่  2 : การศึกษากระบวนการทัศนเกี่ยวกับ 
หลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  (3) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 : การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศฯเกี่ยวกับ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต ไอนสไตน และหลักปฏิจจสมุปบาท ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท 

 ขั้นที่ 4 สรุปผลการศึกษาและตรวจสอบความถูกตอง  
 คณะผูวิจัย วิเคราะหขอมูล โดยจําแนกประเด็นขอมูล ตามความเหมาะสม แลว
พิจารณาความสัมพันธของขอมูล แลวรวบรวมขอมูลวิเคราะหและสังเคราะหตามประเด็นที่
ศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับสัมพัทธภาพจอง อัลเบิรด 
ไอนสไตนและหลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนา เปนการวิจัยเอกสาร (document 
research) โดยมุงที่จะศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของนักวิทยาศาสตรชื่อ อัลเบิรด 
ไอนสไตน กับหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาวามีลักษณะที่เหมือนและมีความแตกตาง
กันอยางไร 

1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (relativity theory) 
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เปนรากฐานที่มีความสําคัญของฟสิกสสมัยใหม การอธิบาย
เกี่ยวกับทฤษฎีอยางงายที่สุดก็เปรียบใหเห็นวา เมื่อเรารูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางกําลังหยุดนิ่ง 
หรือมีความเร็วที่เทากัน เราไมสามารถบอกไดวา สิ่งใดกําลังเคลื่อนที่ เชน โลกหมุนรอบ
ตัวเอง และรอบดวงอาทิตย เรายังรูสึกวา ทุกสิ่งกําลังหยุดอยูกับที่ แตที่จริง สิ่งที่เรานึกวา 
หยุดอยูกับที่กลับเคลื่อนที่ ทฤษฎีสัทพัทธภาพพิเศษ ถูกเสนอชื่อขึ้นในป ค.ศ. 1905 โดย 
อับเบิรด ไอสไตน ไดประกาศทฤษฎีน้ี ในบทความของเขา หลักสัมพัทธภาพของกาลิโอกลาว
ไววา การเคลื่อนที่ดวยความเร็วทั้งหมด เปนการสัมพัทธและไมมีสถานะของการหยุดนิ่ง
สัมบูรณและนิยามได คนที่อยูบนดาดฟาเรือคิดวาตนอยูนิ่ง แตคนที่สังเกตบนชาวฝง กลับ
บอกวาชายบนเรือกําลังเคลื่อนที่ ทฤษฎีไอนสไตนรวมหลักสัมพัทธภาพของกาลิโอเขากับ
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สมมติฐานที่วา ผูสังเกตทุกคนจะวัดอัตตาเร็วของแสงไดเทากันเสมอ ไมวาสภาวะการ
เคลื่อนที่เชิงเสนดวยความเร็วคงที่ ของพวกเขาจะเปนอยางไร 
 ทฤษฎีนี้มีขอสรุปอันนาพิศวงหลายอยาง ซึ่งกับสามัญสํานึก แตสามารถพิสูจนได 
ดวยการทดลอง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ลมลางสเปชโดยสมบูรณ และเวลาสัมบูรณของนิว
ตัน โดยการยืนยันวา ระยะทางและเวลาขึ้นอยูกับผูสังเกตและเวลากับสเปชน้ันขึ้นอยูกับการ
สังเกต 
 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีสัมธพัทธภาพของไอนสไตนไดลมลางกระบวนทัศนแบบดเดิม 
และไดสรางกระบวนทัศนใหมที่ถือวามนุษยเปนสวนหนึ่งของจักรวาล เปนการลัดอํานาจมนุษย
ในจักรวาลใหนอยลง และมองความสัมพัทธระหวางอวกาศ เวลาและชีวิตของมนุษยให
ละเอียดออนลึกซึ้ง กระบวนทัศนที่มองทั่วจักรวาลไดแบบพระเจา เรียกวากระบวนทัศนแบบ
สัมบูรณ แตกระบวนทัศนใหม แบบเปนสวนหนึ่งของจักรวาล บอกวา จักรวาลไมอนุญาตใหทํา
เชนนั้นได จักรวาลใหสังเกตจักวาลได จากอีกมุมหนึ่งไมเหมือนกัน จึงเรียกกระบวนทัศนใหมนี้
วา กระบวนทัศนแบบสัมพัทธ กลาวเปนภาษาทางวิทยาศาสตรไดมากขั้น ผลของการสังเกต
ของเขาไมวาจะเปนปรากกการณทางฟสิกส หรือธรรมชาติ อื่นใดลวนมีฐานะความจริงเทากัน 

2. กระบวนทัศนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  2.1 ความจริงของโลกและจักรวาลตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
   1) ความหมายของโลก โลกทางพระพุทธศาสนามีความหมายเปนภาพรวม 
ไมวาจะเปนวัตถุนิยม หรือจิตนิยมและเทวนิยม ก็ลวนตกอยูในลักษณะเดียวกัน คือ เกิดขึ้น 
ตั้งอยู และดับไป ในที่สุดหรือที่เรียกวา ลวนแลวแตตกอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา เปนไปตามเหตุปจจัยปรุงแตงทั้งนั้น เพราะวาโลกมีองคประกอบหลักคือ ธาตุ 
4 ดิน น้ํา ลม ไฟ ลม เกาะกลุมกันอยางสมสวน รวมตัวกันแนน การรวมตัวของวัตถุ เปนไป
ตามกฎธรรมชาติ เรียกวา ธรรมชาติกําหนดตัวเอง เมื่อรวมตัวเกิดขึ้นเปน 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรกทําใหเกิดชีวิต เชนคน สัตว ลักษณะที่สอง ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ไรชีวิต” แตมี
รูปรางตางกัน ดังนั้น โลกทางพระพุทธศาสนาอยูที่บริบทที่วา เรากลาวถึงโลกประเภทใด โลก
ทางกายภาพก็เกิดขึ้นไดอยางหนึ่ง โลกทางจิตภาพก็มีวิธีการอยางหนึ่งแตกตางกันไป ตาม
บริบทของโลกที่เรากลาวถึงดวยเหตุนี้ทัศนะทางพระพุทธศาสนาจึงไดช่ือวา สัจนิยม 
   2) ความหมายของโลกในบริบทมนุษยศาสตร ความหมายในขอนี้ไดแก 
หมายถึงมนุษย ในความหมายขอนี้จะเห็นไดในพุทธพจนที่วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงเทียวจาริกไปไป เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข และเพื่ออนุเคราะหชาวดลก 
   3) ความหมายของโลกในบริบทภูมิศาสตร หมายถึงแผนดินเปนที่อาศัยอ
ของมนุษยที่เรียกวาเปนโลก หรือโลกที่หมายถึงมิติอื่นที่ไมใชโลกเปนที่อยูอาศัย 
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   4) ความหมายของโลกในบริบทจริยศาสตร หมายถึงสังขารไดแกความคิด
ปรุงแตงของมนุษย ที่เรียกวาเปนโลกแหงความคิด 
   5) ความหมายของโลกในบริบทจิตวิทยา เปนสภาพที่มีการแตกสลายเปน
ธรรมดา เปนการมองโลกตามความเปนจริง 
  2.2 ความจริงของจักรวาลตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
 ความเปนจริงของจักรวาลตามหลักปฏิจจสมุปบาท ในขอนี้มีประเด็นที่จะตองศึกษาหลาย
ประเด็น คือ 
   1) ความหมายของจักรวาล ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดให
ความหมายไววา จักรวาลแปลวา มณฑล ประชุม หมู บริเวณโดยรอบของโลก  

2) ความเปนมาและการเกิดขึ้นของจักรวาล พุทธศาสนาเถรวาทไดกลาวถึง
แนวคิด เกี่ยวกับการกําเนิดของจักรวาลวามีตนเคามาจากพระสูตร ในอัคคัญสูตร ไมได
กลาวถึงเพียงกําเนิดของโลกและมนุษยเทานั้น ยังไดกลาวถึงกําเนิดและวิวัฒนาการของ
จักรวาลดวย 
  2.3 หลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธปรัชญามีหลักคําสอนที่
สําคัญ คือ หลักปฏิจจสมุปบาท เปนหลักคําสอนสายกลางที่มีความลึกซึ้ง เนื่องจาก
หลักปฏิจจสมุปบาทมีอยูจริงตามธรรมชาติ พระพุทธเจาเปนเพียงผูคนพบ แลวก็กนํามา
เปดเผย ดั้งนั้นหลักปฏิจจสมุปบาทจึงมีหลักเกณฑ ตายตัว ดํารงอยูไมแปรผันไปตาม
กาลเทศะ หลักปฏิจจสมุปบาทวาดวย อาการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น รวมกัน 
สัมพันธกัน ตามเหตุและปจจัย แสดงใหเห็นธรรมชาติ แหงการเกิดขึ้นและดับไปตามหลักคํา
สอนในปรัชญาเถรวาท เปนหลักคําสอนที่เปนทางสายกลาง สามารถโยงเขากับคําสอนตางได 
เพราะพระพุทธเจาเปนผูตรัสรูความจริง ตามธรรมชาติ ดวยพระองคเอง แลวจึงนําคําสอน
ความจริงนั้นออกมาเผยแผ แกมนุษยทั้งมวล 

 3. การเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของไอน สไตน 
กับปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ตอไปนี้จะไดทําการเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับทาฤษฎีสัมพทธภาพ 
และปฏิจจสมุปบาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุปไดงนี้ 
 1) เปรียบเทียบฟสิกส ด้ังเดิมของนิวตันกับทฤษฎีสัทพัทธภาพของไอน สไตน 
 แนวความคิดแนวใหมเปรียบเทียบฟสิกสดั้งเดิม ไมสอดคลองกันหรือ มีความขัดแยง
กัน โดยแสดงใหเห็นวา จําเปนตองเลิกโลกทัศนดั้งเดิม ในศตวรรษนี้ เมื่อทฤษฎีสัมพัทธภาพ
และทฤษฎียควอนตัมซึ่งเปนทฤษฎีพื้นฐานแหงศาสตรสมัยใหม ไดผลักดันใหเราตองปรับ
ทัศนคติตอธรรมชาติเสียใหม ใหเปนองครวมและกอรปดวยชีวิตจริงมากขึ้น 
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 ทัศนคติของนิวตันตามหลักของฟสิกสดั้ ง เดิม  มี วา  สภาวะของจักรวาลที่
ปรากฏการณของฟสิกสทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นเปนอวกาศสามมิติตามหลักของเรขาคณิตแบบ
เกาของยูคลิต เปนอวกาศที่สัมบูรณในภาวะสงบนิ่ง ไมเคลื่อนไหวและไมมีการเปลี่ยนแปลง 
นิวตนกลาววา “โดยธรรมชาติเปนสิ่งสัมบูรณไมขึ้นตอปจจัยภายนอก อยูในสภาพคงตัว และ
ไมเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในทางฟสิกส ถูกอธิบายในทางมิติหนึ่งเรียกวา เวลา ซึ่งก็
เหมือนสิ่งสัมบูรณระดับลึกอันหนึ่ง ไมเกี่ยวของกับโลกของสสาร วัตถุ และไหลเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ จากอดีตจนถืองปจจุบัน และไปสูอนาคต นิวตันกลาววา “โดยสภาพธรรมชาติของ
มัน เวลาเชิงคณิตศาสตร เปนสิ่งจริงแทสัมบูรณในตัวของมันเอง ไหลเลื่อนอยางสม่ําเสมอโดย
ไมขึ้นกับปจจัยภายนอก 
 ฟสิกสสมัยใหมของไอน สไตนไดปรับเปลี่ยนแนวคิดของฟสิกสเกาอยางสิ้นเชิง และ
ไดพัฒนาทฤษฎีสองกระแสคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัม วาดวย “อะตอม” ได
ทําลายแนวความคิดหลักของนิวตันลงอยางสิ้นเชิง ความคิดเรื่องอวกาศและเวลาที่สัมบูรณ 
อนุภาคพื้นฐานซึ่งไมอาจแบงยอยลงไปได ความที่มีเหตุอยางตายตัวของปรากฏการณทาง
ฟสิกสและอุดมคติในการอธิบายธรรมชาติเปนภาวะวิสัย ความคิดเหลานี้ไมอาจขยายตัวเขา
ไปในขอบเขตฟสิกสสมัยใหมได 
 ในตอนเริ่มตนของฟสิกสสมัยใหม ไดอาศัยอัจฉริยภาพของอัลเบิรด ไอนสไตน โดยที่
เขาไดเริ่มแนวคิดสองกระแส ซึ่งเปนการปฏิวัติแนวคิดเดิม แนวคิดแรกคือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
พิเศษ อีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดในการศึกษาตีความการแผรังสีแมเหล็กไฟฟา ซึ่งไดกลายมา
เปนสวนสําคัญของทฤษฎีควอนตัม (วิชาที่วาดวยปรากฏการณของอะตอม) ทฤษฎีควอนตัม
ที่สัมบารณสําเร็จลงใน 20 ปตอมาโดยนักฟสิกกสกลุมหนึ่ง อยางไรก็ตาม ไอนกสไตนไดสราง
ทฤษฎีสัมพัทธภาพที่สัมบูรณซึ่งเสมือนหนึ่งวาเปนอนุสาวรียแหงปญญาในตนศตวรรษที่ 20 
เปนปรามิตของอารยธรรมสมัยใหมในหลักฟสิกสสมัยใหมไดกลาวไววา จักรวาลเปนองครวม 
มีลักษณะเคลื่อนไหว และไมอาจแยกไดซึ่งรวมเอาผูสังเกตเขารวมดวยเสมอ ในประสบการณ
เชนนี้ ความคิดแบบเดิมที่ยึดถือกันมาเรื่องอวกาศและกเวลา ในเรืองวัตถุ เดี่ยว ๆ ในเรื่องเหตุ
และผลไดสูญเสียความหมายของมันไป อยางไรก็ตามประสบการณเชนนี้คลายคลึงกับ
ประสบการณทางพระพุทธศาสนา ความคลายคลึงนี้ปรากฏอยูในทฤษฎีควอนตัม และทฤษฎี
สัมพัทธภาพ และยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นในแบบจําลอง “ควอนตัม-สัมพัทธ” ของฟสิกสที่วาดวย
อนุภาคที่เล็กกวา อะตอมซึ่งทั้งสองทฤษฎีไดรวมกันและกอใหเกิดแนวขนานที่ชัดเขนกับพุทธ
ศาสนา 
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อภิปรายผลการวิจัย  

แนวคิดเรื่องการเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน
และหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนา ก็ เท ากับการศึกษาหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตรการศึกษาครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นมุมมองความจริงของ
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร  มุมองบางอยางของพระพุทธศาสนาตอโลกแหง
ปรากฏการณมีความคลายคลึงกันอยางนาประหลาด กับแนวคิดบนรากฐานของฟสิกส
สมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีหลักที่ยิ่งใหญทั้งสองทฤษฎีไดแกทฤษฎีสัมพัทธของ
ไอนสไตน และทฤษฎีปฺฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนา แมวาพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรจะมีวิธีที่แตกตางกันยูบางในการสํารวจธรรมชาติแหงความจริง แตก็มิไดทําใร
ความจหศาสตรทั้งสองเปนศัตรูกัน แตกลับเปนการเติมเต็มกับอักฝายหนึ่งอยางประสาน
กลมกลืนกัน ที่เปนเชนนี้เพราะทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรตางก็เสาะแสวงหาวความจริง 
และตางก็ใชมาตรการเขาหาความจริงแท ความเขมงวดและตรรกะ 

เมื่อพิจารณาตรวจดูตัวอยางเกี่ยวกันหลักการขั้นพื้นฐานขอหนึ่งของเหตุปจจัยที่
สัมพันธของปรากฏการรณ ไมมีสิ่งที่ดํารงอยูไดดวยตัวของมันเอง หรือดวยสาเหตุแหงตนเอง 
วัตถุหนึ่งๆ อาจถูกนิยามไดเมื่อเทียบกับวัตถุช้ินอื่นๆ หลักการปฺฏิจจสมุปบาทมีความสําคัญตอ
การเผยแสดงปรากฏการณและโลกนี้จะดําเนินตอไปไมไดหากไมมีความสัมพันธตอกันในเหตุ
ปจจัย สอดคลองกับ บุณย นิลเกษ ไดแสดงไววา ปฏิจจสมุปบาท เปนกฎที่ไดอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ในโลกโดยถือวา สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปรากฏการณและเหตุการณทุกอยาง
นั้นมิไดมีดวยตัวของมันเอง เปนเพียงปรากฏการณที่ปรากฏและเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไข 
ที่เกี่ยวของในพุทธปรัชญาเรียกวา กฎแหงธรรมชาติ ดังนั้น ปรากฏการณหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นได
จะตองมีปรากฏมีปจจัยอื่นเชื่อมโยงกับปรากฏการณอื่นๆ ความจริงไมอาจแตกแยกเปนอยาง
อื่นไดและเกิดไดเฉพาะตน แตควรพิจารณาเปนองครวม และสภาพใหญเปนองครวมทั้งหมด  
 การทดลองหลายอยางในวิชาฟสิกสในปจจุบันทําใหเราเฝามองโลกของอะตอมและ
สิ่งที่เล็กกวาอะตอมในลักษณะภาพรวม การทดลอง EPR ไดแสดงใหเราเห็นวา ความเปนจริง
นั้น “ไมอาจแยกออกเปนสวนๆได” อนุภาคของแสงสองซึ่งเคยมีอันตรกิริยาตอกันจะยังคงทํา
ตัวเสมือนวา เปนสวนหนึ่งของความเปนจริงหนึ่งเดียว ไมวาอนุภาคทั้งสองนี้จะอยูหางกันแค
ไหน พวกมันก็ยังมีสวนสัมพันธกัน อยางทันทีทันใด (โดยไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูเกิดขึ้น) 
สําหรับโลกมหภาค ลักษณะภาพรวมนี้แสดงใหเห็นในลูกตุมของฟูใกด ซึ่งพฤติกรรมของมัน
ไมไดขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมโดยรอบที่อยูใกลๆ แตก็ขึ้นอยูกับเอกภาพทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้น
ในดาวพระเคราะหดวงเล็กๆของเราใบนี้ ถูกกําหนดโดยความยิ่งใหญ ของเอกภพ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทหรือหลักปจจยการ กลาววา สิ่งตางๆไมอาจถูก
นิยามในลักษณะโดดเดี่ยว แตจะถูกนิยามโดยอางอิงกับสิ่งอื่นๆเทานั้น แทจริงแลว แนวคิด
เชนนี้ก็เหมือนกับหลักแหงสัมพัทธภาวการณเคลื่อนที่ในวิชาฟสิกส ซึ่งกาลิเลโอ ไดกลาวไว
เปนคนแรก และจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาจนสมบูรณโดย อัลเบิรต ไอนสไตน “การเคลื่อนที่ก็
เหมือนการอยูนิ่ง” กาลิเลโอกลาวไวเชนนั้น สิ่งที่กาลิโอพูดนั้นหมายความวา การเคลื่อนที่
ของวัตถุไมอาจนิยามไวในลีกษณะสัมบูรณ แตตองเทียบกับวัตถุชิ้นที่สองเทานั้น ไมมีวิธีการ
ใดๆเลย ที่ผูโดยสารบนรถไฟที่กําลังเคลื่อนที่ ดวยความเร็วคงที่ (โดยที่มีหนาตางปดหมด) จะ
คนพบดวยการวัด หรือการทดลองใดๆ วารถไฟกําลังหยุดนิ่งหรือกําลังเคลื่อนที่ วิธีเดียวที่จะรู
ไดก็คือ จะตองเปดเหนาตางบานหนึ่ง และดูทิวทัศนขางนอกที่รถไฟผานไป อยางรวดเร็ว 
ตราบใดที่ ไมมีกรอบอางอิ งภายนอก การ เคลื่ อนที่ ก็มีค า เท ากับการไม เคลื่ อนที่ 
พระพุทธศาสนาบอกวา วัตถุตางๆไมไดมีโดยตัวของมันเอง แตมีอยูโดยการสัมพันธกับสิ่งอื่น 
หลักแหงสัมพันธภาวะกลาววา การเคลื่อนที่ของรถไฟ จะมีอยูก็ตอเมื่อเทียบกับการวิ่งผาน
ทิวทัศนขางทางไปเทานั้น 
 เวลา (time) และที่วา (space) ไดสูญเสียลักษณะเฉพาะแบบสัมบูรณที่นิวตันได
กลาวถึง ไอนสไตน ไดแสดงใหเราเห็นวา เวลาและที่วางนี้สามารถถูกนิยามไดในบทที่อิงอาศัย 
ของการเคลื่อนที่ ของผูสังเกตและความเขมของสนามโนมถวงโดยรอบเทานั้น ในบริเวณใกลๆ
กับ “หลุมดํา” เวลาหนึ่งวินาที สามารถยาวนานจนเปนนิรันดรได เชนเดียวกันกับใน
พระพุทธศาสนา ทฤษฎีสัมพันธภาวะสอนวา ความคิดที่วาอดีตที่ลวงพน และอนาคตที่ยังมา
ไมถึงนั้นเปนแตภาพลวงตา เนื่องจากอนาคตของคนหนึ่งอาจเปนอดีตของคนอื่นและอาจเปน
ปจจุบันของอีกคนหนึ่งก็ได ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับการเคลื่อนที่สัมพัทธของเรา เวลาไมไดผานไป 
มันเพียงแตอยูที่นั่น 
 แนวคิดเรื่องหลักปฏิจจสมุปบาท นําเราไปสูความคิดเรื่องความวาง ซึ่งไมไดหมายถึง
ความไมมีอะไร แตหมายถึงการไรซึ่งสภาวะ ที่ดํารงอยูโดยตนเอง เนื่องจากทุกสิ่งทุกอยางเปน
เหตุปจจัยตอกัน จึงไมมีสิ่งใดที่ถูกนิยามไดดวยตัวของมันเองและดํารงอยูดวยตัวมันเอง 
แนวคิดเกี่ยวกับสมบัติเฉพาะตัวในตัววัตถุ และตัวของมันเองก็จะถูกโยนทิ้งไป และอีกครั้ง
หนึ่งที่ฟสิกสควอนตัมมีอะไรบางอยางที่ถูกกลาวถึง ในทํานองเดียวกันตามที่โบรและเซนแบร
กลาวไว เราไมสามารถกลาวถึงอะตอมและอิเล็กตรอนวา เปนสิ่งที่มีตัวตนจริง และมีสมบัติ 
(เชน ความเร็ว และตําแหนง) ที่ระบุไดอยางชัดเจน เราตองพิจารณาวามันเปนสวนหนึ่งของ
โลก ที่ประกอบดวยศักยภาพดานตางๆ ไมใชประกอบดวยวัตถุและขอเท็จจริง ลักษณะ
ธรรมชาติของสสารและแสงขึ้นกับความสัมพัทธที่เปนเหตุปจจัยแกกัน มันไมไดอยูดวยตัวของ
มันเองอีกตอไป แตสามารถเปลี่ยนแปลได เนื่องอันตรกิริยาระหวางผูสังเกตกับวัตถุที่สังเกต 
ลักษณะเชนนี้จึงไมไดเปนเอกลักษณเฉพาะตัว อีกตอไป แตมีลักษณะเปนคูและเสริมกัน 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 344  

 

ปรากฏการณที่เราเรียกกัน “อนุภาค” กลายเปนคลื่น เมื่อเราไมไดสังเกตมัน แตครั้นเมื่อทํา
การวัด หรือสังเกต มันก็กลายเปนอนุภาคอีกครั้งหนึ่ง การกลาวถึงความเปนจริงภายใน
อนุภาค หรือความเปนจริงที่ไมไดถูกสังเกต จึงไรความหมาย เพราะเราไมสามารถเขามันได 
ดังเชนแนวความคิดทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับสังขาร หรือ “ปรากฏการณ/เหตการณ” 
กลศาสตรควอนตัม ได เปลี่ยนแนวคิดของเรา เกี่ยวกับวัตถุไปอยางถอนรากถอนโคน โดดย
ทําใหวัตถุนั้นขึ้นอยูกับการวัด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ขึ้นอยูกับเหตุการณ ยิ่งไปกวานั้น 
ความไมแนนอนทางควอนตัม ยังทําใหเรามีขอจํากัดอยางมากกวาเราจะวัดคาความเปนจริง 
ไดแมนยําเพียงไร ความไมแนนอนก็มีอยูเสมอ ไมวาจะเปนตําแหนงหรืออัราความเร็ว ของ
อนุภาค สสารไดสูญเสียแกนสารของตนเองไป 
 ความคิดทางพระพุทธศาสนาเรื่องปฏิจจสมุปบาท มีความหมายเหมือนกับความวาง 
และในทางกลับกัน ยังมีความหมายเหมือนกับ อนิจจัง โลกนี้ก็เหมือนกับกระแสอันกวรงใหญ
ของเหตุการณและกรแสพลวัตที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด และมีอันตรกิริยาตอกันและกันอยู
ตลอดเวลา แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพรอมกันอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
จักรวาลวิทยาสมัยใหมสวรรคที่ไมแปรเปลี่ยน ของอริสโตเติล และเอกภพที่มีลักษณะสถติของ
นิวตันนั้น ไมมีอยูจริงอีกตอไป ทุกสิ่งทุกอยางกําลังเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง และไมใชสิ่งถาวร 
นับตั้งแตอะตอมที่เล็กที่สุดไปจนถึงเอกภพทั้งมวล รวมทั้งกาแลกซี่ ดวงดาวและมนุษยชาติ
ลวนมีสวนสัมพันธกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต ไอนสไตน และหลักปฏิจจสมุปบาท
ของพระพุทธศาสนาทั้งนั้น  
 
ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเปนการวิจัยเอกสาร (Document research) โดย
นําเอาแนวคิดทฤษฎีหลักสัมพัทธภาพของ อัลเบิรต ไอนสไตน มาเปรียบเทียบกับหลักคําสอน
เรื่องปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาใหเห็นแนวคิดทั้งสองมีความแตกตางหรือ
เหมือนกันอยางไร และมีคําสอนที่สนับสนุนกันอยางไร กอรปทั้งเปนการศึกษารูปแบบใน
การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเอาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี ไปปรับใชในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมตอไป 
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 2. ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาถึงผลกระทบในการนําเอาหลักธรรมในทรงพระพุทธศาสนามา
เปรียบกับศาสตรสมัยใหมทั้งทางบวกและทางลบ และขยายฐานออกไปถึงรายวิชาอื่นๆดวย 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในในการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบเชิงบูรณาการตอไป 
  2) ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎีโดยใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปน
ที่ตั้งและใชทฤษฎีของศาสตรสมัยใหมมาศึกษาโดยใชรูปแบบเชิงบูรณาการ เพื่อนําไปปรับใช
ในการศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อถอดรหัสความหมายและลักษณะ คําวา“โพชฌงค 
7”ตามหลักการพระสูตรมหาสติปฏฐาน ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางขอมูลเอกสาร 
จํานวน 18 เรื่อง และขอมูลธรรมบรรยายครูบาอาจารย 3 คลิปขอมูล ผลการศึกษาพบวา  
1)“สติสัมโพชฌงค”รหัสคือ “สติ”ตัวสติตั้งตน จากลมหายใจลําดับตามอานาปานสติบริบูรณ
เลื่อนตัวเปนมหาสติปฏฐาน 4 ปรากฏกาย เวทนา จิต ธรรม ทําโพชฌงค 7 บริบูรณ 2) “ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค”รหัส คือ“เลือกเฟนธรรม”พิจารณาธรรม วินิจฉัยสอดลองธรรม กําหนดเห็น
ธรรมดวยจิต ใชปญญา 3) “วิริยสัมโพชฌงค” รหัสคือ “เพียร” ฟอกลางจิตใหบริสุทธิ์ เพียร
ทบทวนปฏิบัติดวย “อาตาป”เผากิเลส 4) “ปติสัมโพชฌงค” รหัสคือ “เบิกบาน” อิ่มใจ ดูดดื่ม 
พอใจ ช่ืนชมในอารมณการปฏิบัติ 5) “ปสสัทธิสัมโพชฌงค” รหัสคือ “สงบเย็น” สุขสงบกายใจ
ไมวุนวาย พบจุดเปนที่ตั้งทรงตัวสงบอารมณ กายจิตสงบ 6) “สมาธิสัมโพชฌงค” รหัสคือ  
“ตั้งมั่น” สมาธิตั้ งมั่นจิตรวมพลังความรู  ตั้ ง เปนตัวปญญาเห็นธรรมดวยสมาธิตั้ งมั่น  
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7) “อุเบกขาสัมโพชฌงค”รหัสคือ“วางเฉย” รูเห็นดวยจิตวาง นอมจิตอุเบกขา สมาธิประมวล
เปนอุเบกขา สภาวะรับรูความรูสึกเปนกลาง ไมยินดียินราย 

 
คําสําคัญ : การถอดรหัส โพชฌงค มหาสติปฏฐาน 
 
 
Abstract 

The purpose of this article was to decipher the words of meaning and 
characteristics of "Bojjhaṅga VII" according to the principle of the Mahāsati 
paṭṭhānaSutta. It was qualitative research. The sample group consisted of 18 
documents data and 3 clips of Dharma lectures by teachers. 

The results of the study found that 1) the “Sati- Bojjhaṅga” code was 
"sati", the origin of mindfulness. From the breath in the order of Anapanasati 
completeness, one moves to the Mahāsatipaṭṭhāna, manifesting body, feeling, 
mind, Dharma, and accomplishing the seven Bojjhaṅga. 2) "Dhammavicaya- 
Bojjhaṅga ", the code was "Choose the Dharma", consider the Dharma, judge 
the Dharma Determine the Dharma with the mind, and use wisdom 3) "Viriya - 
Bojjhaṅga ", the code was "Pean", purifies the mind. Diligently review and 
practice "Atapee" burns passion 4) “Peti- Bojjhaṅga” the code was 
“enjoyment”: contented, savored, satisfied, enjoying the feeling of practice  
5) “Passatthi- Bojjhaṅga”, the code was “peaceful”, peacefulness, peace of 
mind, without disturbance, found a point to be a place of calm, peaceful body 
and mind. 6) “Samadhi- Bojjhaṅga”, the code was “concentration”, 
concentration on the mind, the energy of knowledge, set up as an intellectual 
and see Dharma with firm concentration. 7) “Upekkha- Bojjhaṅga”, the code 
was “passive”, knowing and seeing with an empty mind. Bow of the 
equanimous mind, concentration was equanimous. The neutral state of 
perception and not interested. 

 
Keywords : Decoding the words, Bojjhaṅga, Mahāsatipaṭṭhānasutta 
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บทนํา 

  มหาสติปฏฐาน1เปนพระสูตรในพระไตรปฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค [9.มหาสติปฏฐานสูตร] ที.ม. เลมที่ 10 ขอ 372 
ถึง ขอ 405 กลาวถึง ทางสายเอกที่นําไปสูหนทางพนทุกขเปนธรรมเปนที่ตั้งแหงสติหรือการ
ปฏิบัติมีสติเปนประธาน 4 ประการ สวนคําวา“โพชฌงค”เปนหมวดในธัมมานุปสสาสติปฏฐาน 
โดยสาระยอไดดังนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงค 7 อยู อยางไร คือ เมื่อ  
1)สติสัมโพชฌงค 2)ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 3)วิริยสัมโพชฌงค 4)ปติสัมโพชฌงค 5)ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค 6) สมาธิสัมโพชฌงค 7)อุเบกขาสัมโพชฌงค วา ‘ภายในมีอยู ก็รูชัดวา ภายในของ
เรามีอยู’ หรือเมื่อฯ ‘ภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา ภายในของเราไมมีอยู’ การเกิดขึ้นแหง ฯ ที่ยังไม
เกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณแหงฯ ที่เกิดขึ้นแลว มีไดดวยเหตุใด 
ก็รูชัดเหตุนั้น ดวยวิธีนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายภายนอกอยูหรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู 
พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในธรรม
ทั้งหลายอยู หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดทั้งธรรมเปนเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู หรือ
วา มีสติปรากฏอยูเฉพาะหนาวา ‘ธรรมมีอยู’เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเทานั้น  
ไมอาศัย (ตัณหาและทิฏฐิ) อยู และไมยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย คือ โพชฌงค 7 อยูอยางนี้แล  

จากผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยมหาสติปฏฐาน จํานวน 1 งานวิทยานิพนธ 3 งานวิจัย
ที่ผานมาซึ่งโจทยปญหาการวิจัยเปนการศึกษาโครงสรางเนื้อหาสาระกวางไปทําใหไมอาจสรุป
ไดผลตามประเด็นชัดเจน จึงเปลี่ยนมากําหนดต้ังโจทยวิจัยจากคําเพียงคําหนึ่งเพื่อสืบประเด็น
แสวงหาคําตอบจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เปนการสืบจากคําสําคัญนั้นๆไปวิเคราะหและ
สังเคราะห เรียบเรียงความหมายและลักษณะไปสูการถอดรหัสคําเปนความสาระขอตอระหวาง
ปริยัติและวิธีการปฏิบัติ ตามกรอบหลักการพระสูตรมหาสติปฏฐาน สําหรับบทความวิจัยเปน
สวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การถอดรหัสคําสําคัญพระสูตรมหาสติปฏฐาน 4” เปนการ
อธิบายความคําสําคัญวา“โพชฌงค 7” โดยหาความเชื่อมโยงขอมูลจากผลงานวิจัยที่ผานมาแลว
นําไปถอดรหัสความหมายคําสําคัญและการอธิบายลักษณะคํา นําไปสูการปฏิบัติตามหลักการ
มหาสติปฏฐานจากคําสําคัญ  

 
                                                             

1มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย, ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539), หนา 301-340.  
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วัตถุประสงคการศึกษา  

เพื่อถอดรหัสคําวา โพชฌงค 7 จากความหมายและลักษณะตามหลักการมหาสติปฏ
ฐานสูตร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย คําสําคัญวา “โพชฌงค 7” หรือบริบท
อธิบายความหมายใกลเคียงจากกลุมตัวอยางไดแก 1)งานวิทยานิพนธ2 งานวิจัย3 ของผูวิจัย 
และ 2)ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และ 3)ขอมูลสื่อสังคมออนไลนชองทาง YouTube 
ขอมูลธรรมบรรยายเกี่ยวกับคําวา“โพชฌงค 7” จํานวน 3 คลิปขอมูลตามแนวทางปฏิบัติครูบา
อาจารย ดังตอไปนี้ 

 

สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก 
(เจริญ สุวัฑฒโน) 

พระราชพรหมยาน  
(หลวงพอฤาษีลิงดํา) 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  
(ประยุทธ ปยตฺุโต) 

 
 
 
 

                                                             
2 สรัญญา โชติรัตน, “การสังเคราะหวิทยานิพนธเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยระหวางปพุทธศักราช 2540-2555”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขา
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558. 

3 สรัญญา โชติรัตน, “การสกัดหลักคําสอนเรื่องมหาสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางปฏิบัติครูบา
อาจารย” , รายงานผลวิจัย, (สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแม
โจ), 2565. 
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สรุปผลการวิจัย 

1) การสกัดหลักคําสอนจากธรรมบรรยายเรื่อง “สรุปธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน” 
แนวทางปฏิบัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวัฑฒ
โน)4 ประเด็นคําวา“โพชฌงค” พบวา  

 1.1) ดานแนวคิด : ธรรมเปนที่สอนตั้งสติพิจารณา ต้ังสติกําหนดโพชฌงคฝายกุศล
ธรรม วาอาศัยอายตนะเกิดขึ้น อาศัยขันธ 5 แสดงสัจจะธรรมคือ อริยสัจจทั้ง 4 เปนที่ตั้งแหง
ญาณ คือ “ความหยั่งรู” ซึ่งผูปฏิบัติในสติปฏฐานเมื่อตั้งสติกําหนดมาโดยลําดับ โดยสติปฏฐาน
เลื่อนขึ้นเปนโพชฌงค ไดญาณ คือ ความหยั่งรูในอริยสัจจทั้ง 4  

 1.2) หลักการ : ขอปฏิบัติโดยลําดับ ทําสติในลมหายใจเขาลมหายใจออก เรียกวา
“อานาปานสติ”หมวดกาย เมื่อไดสติเปนสติปฏฐานขึ้นสติเลื่อนขึ้นมาโดยลําดับเอง คือธรรม
ปฏิบัติจะเลื่อนช้ันขึ้นไปเอง โดยผูปฏิบัติเปนผูประคองสติ แมในลมหายใจเขาลมหายใจออกนี้ 
สติตั้งเปนสติปฏฐาน กายปรากฏคือตัวลมหายใจเขาลมหายใจออกเอง เวทนาปรากฏคือ  
ตัวความรูในลมหายใจเขาในลมหายใจออกอันเปนความรูเสวย จิตก็จะปรากฏ คือ จิตที่มีสติ
ตั้งอยูในตัวลมหายใจเขาลมหายใจออกและในความรู รูลมหายใจเขาลมหายใจออกที่เปนความรู
เสวย ธรรมะก็จะปรากฏ  

 1.3)ดานวิธีการ : สติที่กําหนดดูอยูเลื่อนขึ้นเปน “สติสัมโพชฌงค” เปนสติคูกันไป
กับปญญา เลื่อนขึ้นเปน “ธัมวิจยสัมโพชฌงค” วิจัยธรรมเลือกเฟนธรรม คือ อายตนะภายใน
ภายนอกที่ประจวบกันปรากฏ ธรรมวิจัยเลือกเฟนธรรม มองเห็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิต รูจัก
วาเปนกุศลเปนอกุศล เปนอัพยากตธรรมกลางๆ ตัวสติปฏฐานมองเห็นอยูเลือกเฟนอยู เปนตัว
กุศลกุศลธรรม กุศลธรรมก็ตัดอกุศลธรรม “ธัมวิจยสัมโพชฌงค” จึงมองเห็นธรรมทั้งหลายที่บัง
เกิดข้ึน และที่ดับไปในจิต จึงไดมี “วิริยะสัมโพชฌงค” เปนตัวความคมกลาของปญญาสติซึ่งตัด
อกุศลไดฉับพลันยิ่งขึ้น และทําใหสติปญญาคมกลายิ่งขึ้น ปรากฏขึ้นเปนไป “วิริยสัมโพชฌงค” 
จิตชําระฟอกลางขัดเกลาใหบริสุทธิ์ผุดผอง จึงไดความเบิกบานบริสุทธิ์ผุดผอง ปรากฏเปนสติ
สัมโพชฌงค อันมีลักษณะที่อิ่มใจ เบิกบานใจ ผองใสใจ เพราะเหตุวาบรรดาเครื่องเศราหมองตก
ลงไปจากจิต ไมทําใหจิตเศราหมอง จิตก็ผองใสเบิกบาน อิ่มเอิบ ดูดดื่มอยูในธรรมปฏิบัติ
ยิ่งขึ้นไป เปนปติสัมโพชฌงค และเมื่อเปนดั่งนี้ก็เลื่อนขึ้นเปน“ปสสัทธิสัมโพชฌงค” คือสงบมี
สุขทั้งทางใจทั้งทางกาย “สมาธิสัมโพชฌงค” คือ ตัวสมาธิตั้งมั่นแนวแนย่ิงขึ้น ประกอบจิตสงบ
บริสุทธิ์ไมฟุงซานไปไหน ตั้งสงบอยู และจิตเพงกําหนดอยูในภายใน ไมออกไปภายนอก รูอยูใน
                                                             

4 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวัฑฒโน). สรุปธัมมา
นุปสสนาสติปฏฐาน. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KDtgcS1H45g 
[11 มิถุนายน พ.ศ. 2564] 
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ภายในจิตที่ตั้งสงบอยูในภายใน รูอยูในภายในน้ีเปน “อุเบกขาสัมโพชฌงค” เปนจิตที่วางคือไม
วุนวายจับโนนจับนี่เปนจิตที่เฉย คือไมกําเริบฟุงซานสงบอยูในภายใน แตวารูอยูเห็นอยู รูอยู
เห็นอยูในภายใน รูอยูเห็นอยูสงบอยู บริสุทธิ์ผุดผองอันเปนลักษณะ “อุเบกขาสัมโพชฌงค” 
อุเบกขาคือความที่รูอยูดูอยูในภายในนี้ จึงดูรูอยูในตัวสมาธิของจิตดูรูอยูในความตั้งมั่นจิต  
ในสมาธิของจิต จึงดูจึงรูทั้ง ตัวสมาธิคือตัวความตั้งมั่นของจิต ทั้งอารมณของสมาธิ สมาธิตั้งอยู
ในอะไรก็รู ตัวสมาธิคือตัวตั้งอยูก็รู เปนความที่รวมพลังของความรูอยูในจุดอันเดียว ซึ่งมองเห็น
ทั้งหมด ทุกๆอยางในจิตปรากฏอยูในความรูความเห็นทั้งหมด เมื่อเปนดั่งนี้เมื่อนอมจิตที่
ประกอบดวยอุเบกขาไปเพื่อรูในสิ่งที่ปรากฏอยูในจิตนั้น จึงยอมจะเห็นอริยสัจจได จะเห็นทุกข 
จะเห็นสมุทัย จะเห็นนิโรธ จะเห็นมรรค 1.4)ผล : เมื่อปฏิบัติไดสติปฏฐานไดโพชฌงคมาโดย
ลําดับ จนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค ตัวสมาธินั้นเองนอกจากเปนตัวที่เปนความตั้งมั่นแนวแนของ
จิตแลว ยังเปนตัวรวมแหงที่ตั้งของปญญาทั้งหมด สรุป ขันธ 5 นามรูป ก็อยูในสมาธิ เห็นทุกข
คือดวงตาเห็นธรรมวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปน
ธรรมดา เมื่อเห็นทุกขดับไปตามกําลังปญญา รวมอยูในตัวสมาธิซึ่งประมวลไวในจิตอาศัย
อุเบกขา  

2) การสกัดหลักคําสอนจากธรรมบรรยายเรื่อง“มหาสติปฏฐานสูตร-ธรรมานุปสสนา-
โพชฌงค 7” แนวทางปฏิบัติพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิ งดํา)5 ประเด็นคําวา
“โพชฌงค”พบวา  

 2.1) แนวคิด : การปฏิบัติโพชฌงค 7 ไมใชการแกะตัวหนังสือเปนสําคัญ การแกะ
หนังสือเรียกวา สัญญา ตอนใชปญญาไมใชความจําอยางเดียว ความจําไดพิจารณาทรงอารมณ 
โพชฌงคเปนสมถะและวิปสสนา โพชฌงค แปลวา ธรรมเครื่องตรัสรู คนที่เขาถึงการบรรลุผล
ตองมีโพชฌงค 7 ประการ  

 2.2) หลักการ : มหาสติปฏฐาน “โพชฌงค 7” เปนเครื่องปญญา 7 อยาง การใช
ปญญาจําไดติดตามธรรมจําอยางเดียวใชไมไดใหคิดไปดวยแลวคูปญญา สติจาก“อานาปานสติ”
กรรมฐานไปโพชฌงค พิจารณาทบทวนเปนปกติเสมอคลายกิเลส “โพชฌงค 7” ประการ ไดแก 
1)สติ ความระลึกได 2)ธรรมวิจัย การวินิจฉัยธรรม 3)วิริยะ ความเพียร 4)ปติ ความอิ่มใจ  
5)ปสสัทธิ ความสงบ 6)สมาธิ จิตตั้งมั่น 7)อุเบกขา ความวางเฉย รวม 7 ขอดวยกัน ตองมี
อาการโพชฌงค 7 เปนเครื่องมือในการบรรลุธรรม เปนเครื่องมือเปนสิ่งแวดลอม ธรรมใหอยูใน
ขอบเขต  
                                                             

5 พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิงดํา). มหาสติปฏฐานสูตร-ธรรมานุปสสนา-โพฌชงค 7. 
[ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EPlfPwQ5yBQ [ 17 เมษายน พ.ศ. 
2564] .  
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 2.3) วิธีการ : “สติสัมโพชฌงค” สัมปชัญญะ อิริยาบถ เวทนาสุขทุกขตองทบทวน
อยูเสมอตองใชปญญาในการพิจารณาดวย สตินึกไดอานาปานสติ ทบทวนเสมอคลายอํานาจ
กิเลส“ธัมมวิจัยยะ”จิตใจของเรามีความพอใจในธรรมหรือไม“วิริยะ”ละสังโยชนทั้งหมด เรงรัด
กําจัดกามฉันทะ เราตัดไดหรือยัง สามารถตัดไดโดยอํานาจปญญา ตองตัดใหหมด สภาวะเปน
อยางไร ความพอใจขันธ 5 ใชปญญาใครครวญ ความเพียรเปนเครื่องตอสู “ปติสัมโพชฌงค”
ความสุข ปลื้มใจมี  ณ ภายในจิต“ปสสัทธิ”ความสงบใจสงบอารมณไมสงสัยคําสอน
พระพุทธศาสนามีศีลอารมณสงบไมวุนวาย“สมาธิ”ตั้งใจทําลายสังโยชนใหหมดสักกายทิฏฐิไมมี 
กําลังใจตั้งไวเสมอวา ไมมีความรูสึกในรางกาย“อุเบกขา”วางเฉย เฉยมันทุกอยางๆ อารมณมี
ความสุข วางเฉย ไมมีความหวั่นไหว มุงเอาสังขารุเบกขาญาณ วางเฉยในขันธ 5 ความเกิด แก 
เจ็บ ตาย ทุกขเพราะใจเรายึดสติ “ความระลึกไดสติ คือ ตัวนึก”มหาสติปฏฐานสูตรนึกตาม
แบบนี้ กําหนดลมหายใจเขาออกหรือเปลา นึกไดหรือยังวา รูอยูหรือเปลาวาลมหายใจเขาออกมี
อยู หายใจเขาสั้นหรือยาว หายใจออกสั้นหรือยาว เปนการใชสติ อิริยาบถเดินอยู นั่งอยู นอน
อยู เดินอยู หรือทําอะไรอยู สัมปชัญญะ รูตัวอยูวา เวลานี้ทําอะไร มีสตินึกอิริยาบถเขาไปถึง
สัมปชัญญะ ปฏิกูลสัญญา วา สภาพรางกายมีอาการ 32 สะอาดหรือสกปรก ไปดูปาชา 9 นึกถึง
ความตาย 9 อยาง จิตเรามีราคะโทสะ หรือ โมหะ นึกไว จิตมีนิวรณหรือเปลา นึกถึงขันธ 5 คือ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เราไมมีขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีในเรา มีสภาพเกิดข้ึนแลวก็เสื่อม
ไป สลายไป ไมบังคับบัญชาขันธ 5 ใหอยูในอํานาจของเราได“ธรรมวิจยะ”แปลวา สอดสอง
ธรรม หรือ วินิจฉัยธรรม“วิจยะ”หมายถึง วิจัย วินิจฉัยคนควาดวยอํานาจสติมันถูกหรือไม มี
ตรงหรือไมตรงตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่ตรัสหรือไม ธรรมะที่คิดคิดตรงหรือยัง วิจัยไป
วิจัยไปเมื่อตรงแลวทําตรงหรือยัง ทําเปนมัชฌิมาปฏิปทาหรือไม ทําตามนั้น แลวผลเปนอยางไร 
ผลความสุขใจเกิดขึ้นบางหรือไม “วิริยะ”ความเพียร ทําเพียรใหตรงแลว เพียรละถอยคํา เพียร
ละอาการซึ่งการเหยียดหยามตางๆ เพียรตัดเพียรไมสนใจ เพียรไมยุง วิชชา 3 อยาไปสนใจเรื่อง
ชาวบาน เขาจะดีจะเลวเขาจะวาอยางไรแสดงอาการยังไงปลอยเขาไป อยาไปสนใจเทานั้นเปน
พอ เพียรไมสนใจเพียรปฏิบัติตามกฎที่พระพุทธเจาสั่งสอนในมหาสติปฏฐานสูตร “ปติ”แปลวา 
ความอิ่มใจ กฎแหงการปฏิบัติพิจารณากรรมฐานในมหาสติปฏฐานสูตร ขอใดขอหนึ่ง ตามให
เห็นเหตุผล ความชุมช่ืนจะปรากฏเห็นชัดสุขของจิต “ปติ”แปลวา ความอิ่มใจ สมาธิจิตที่ใหได
อานาปานสติกรรมฐาน เมื่ อสมาธิ เข าถึ งจุดมี อาการทรงตัว“ปสสัทธิ ”ความสงบ  
ทรงสติสัมปชัญญะ ทรงสมาธิรักษาอารมณแหงอานาปานสติกรรมฐาน ความสงบปรากฏ 
“สมาธิ” ความตั้งใจมั่น ไดแก การรักษาอารมณใหเปนหนึ่งนึกถึงกรรมฐานกองใดกองหนึ่ง  
ขอใดขอหนึ่งในมหาสติปฏฐานสูตร อารมณจิตไมไปสูอารมณอื่น วิจัยกองนึกถึงกองนั้นอยู 
เรียกวา “สมาธิ”เจริญสมาธิแปลวาตั้งใจมั่น สมาธิแปลวาตั้งใจมั่น กําลังใจคุมอารมณใดอารมณ
หนึ่งอยูโดยเฉพาะจิตไมสอดสายไปสูอารมณอื่น เรียกวา “สมาธิ”ถาเขาถึงขั้นนิโรธสมาบัติขาง
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ใน “โพลง” หมายความวามีสติสัมปชัญญะสมบูรณถือวาจิตกับกายมันแยกกัน อาการภายนอก
ไมรูจริง แตอาการภายในมีเหมือนกับคนต่ืนอยูปกติ แลวก็มีอารมณตั้งมั่นโดยเฉพาะ มีความสุข
ไมมีความทุกข อาการนิโรธสมาบัติ สมาธิขั้นสูง “อุเบกขา”ถือวางเฉยตออาการของชาวบาน  
ไมชอบใจชอบใจ เฉยเสียไมยอมรับนับถือทั้งชอบใจและไมชอบใจ เปนเรื่องธรรมดา วางเฉยใน
ขันธเปนตัวแท ตัววางเฉยเรื่องราวชาวบาน วางเฉยไมเอาอารมณไปยุง เปนอาการเปลือกไมใช
เนื้อ อุเบกขาที่แทตองเปนสังขารุเปกขาญาณ วางเฉยในขันธ 5  

 2.4) ผล : คือ ตัดอารมณ ตัดสักกายะทิฏฐิ สตินึกเฉยๆ ใชไมได เอากําลังใจเห็นไป
ดวย ใจนึก ใชปญญา พิจารณาไปตาม มีศีล สมาธิ ปญญา มรรค 8 พนโลกธรรม 8 ไปได คือ มี
ลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข อาการคนในโลกทั้งหมด 

3) การสกัดหลักคําสอนจากธรรมบรรยายเรื่อง“ความสําเร็จของการปฏิบัติโพชฌงค 
7”แนวทางปฏิบัติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต)6 ประเด็นคําวา“โพชฌงค”
พบวา  

 3.1) แนวคิด : การฝกสติปฏฐานเนนสติเริ่มตน ฝกเขมขนกลายเปนสติสัมโพชฌงค 
คือ องคธรรมใหเกิดการตรัสรู 7 อยาง สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปสสัทธิ ปติ สมาธิ อุเบกขา เปน
โพชฌงค 7 ประการ ทําใหสติปฏฐานเดนชัดเบิกตัวปญญา มาใช สติทําหนาที่สงตอปญญา  

 3.2) หลักการ : การหายใจเขาออกกําหนดพิจารณารูตามสภาพใหเปนไปเกิดสติ
ปฏฐาน 4 ครบสมบูรณ ทําใหโพชฌงคบริบูรณ องคประกอบการตรัสรู เปนโพชฌงค เจริญ
เต็มที่เปน วิชชาวิมุตติ สติตอปญญา เปนธรรมวิจัย เปนการเลือกเฟนธรรม สติสั่งขอมูลมาชัด 
วิจัยเปนวิเคราะหแยกวิเคราะหไดผลคุณโทษ ปญญาชัดเจน อาศัยความชัดเจนสติ ปญญา
ทํางานสัมปชัญญะเปนธรรมวิจัยสัมโพชฌงคหรือการนําหลักอานาปานสติ โยงสติปฏฐาน 4 
บริบูรณ ก็ทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ วิชชาวิมุตติ บริบูรณ จุดหมายวัตถุประสงคการปฏิบัติ
พื้นฐานการปฏิบัติแจมแจงแผนที่เดินทางไปสูจุดหมายไดอยางดี  

 3.3) วิธีการ : โพชฌงค 7 สติ มีความสัมพันธกับสติปฏฐาน 4 ตามทันอารมณที่
เปนไป สภาพจิตที่เปนไปในฝายดี มีศรัทธาและสติจับมาทันหมด เอามาใหปญญาวินิจฉัยได 
“ปติ”ความอิ่มใจปฏิบัติ ปญญาไป ปติสัมโพชฌงค ความอิ่มใจปลื้มใจเกิดสภาวะภายในจิตใจดี
งาม ปติ หลอเลี้ยง การทํางานของจิตใจ งานกาวหนา ปติ งานไดผลดี อิ่มใจปลื้มใจ ความสงบ
เย็น“ปสสัทธิ” ความผอนระงับสงบระงับ กายใจนําความสุข มีความสุข ความตั้งใจมั่นอยูใน
อารมณหนึ่งเดียว เกิดความตั้งมั่นสงบ เปนอารมณรองรับการทํางาน โพชฌงคการทํางานตรัสรู 
                                                             

6 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต). ความสําเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค 7). 
[ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ajeVYYNLd6o. [ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2564] . 
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มีสมาธิ มีอุเบกขา บําเพ็ญ องคธรรม อุเบกขา วางทุกสิ่งดําเนินสูจุดหมาย จิตวางคุมอยูในที ทุก
สิ่งทุกอยางลงตัว องคธรรมเกิดภาวะโพชฌงค อุเบกขาเปนภาวะจิตรู การตรัสรู “วิริยะ”ความ
เพียรเกิดวิจัยสําเร็จกระตุนใหเกิดแรงมากขึ้น เดินทางไปขางหนา วิริยะ เปนอาตาป ปกครอง
ปฏิบัติเดินหนาไป กําลังดีมาก เดินกาวหนาไปพอเหมาะพอดี ปญญาไดผลดี เกิดตรัสรู วิริยะ 
เดินรุดหนามีความสําเร็จ ละเวนอกุศล ปญญาเลือกเฟน รูชัดวิริยะ กําจัด แกไข ปองกัน อกุศ
ธรรม เกิดความเพียรเจริญเพิ่มพูนมีประโยชน รักษาไวมากข้ัน กาวหนาสภาวธรรมยิ่งขึ้นไป  

 3.4) ผล : ปญญาไดผลดี สติคลองแคลวฉับไวนํามาใชแกปญญา สติเปนตัวเบิกตัว
“ปญญา”มาใชทันปฏิบัติทํางานมีความสุขมีสติสงงานใหปญญาเอาปญญาออกมาทํางาน สภาพ
จิตเปนโพชฌงคทําใหไมมีนิวรณ รบกวนเขาฌานเจริญสมถะ นิวรณระงับชั่วคราวปฏิบัติปติตาม
วิปสสนาไดโพชฌงค 7 บริบูรณ ทําใหวิชชา วิมุตติ สมบูรณ เขาใจโลกและชีวิต ตามความเปน
จริง  

ตาราง 1 แสดงการสรุปการวิเคราะหประเด็นคําวา“โพชฌงค 7” จากธรรมบรรยายครู
บาอาจารย  จําแนกตาม แนวคิด หลักการ วิธีการ และผล 

ครู 
บาอาจารย 

แนวคิด หลักการ วิธีการ ผล ถอดรหัส
ความหมาย 

สม
เด

็จพ
ระ
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าณ

สัง
วร

 ส
มเ

ด็จ
พร

ะส
ังฆ

รา
ช 

 ส
กล

มห
าส

ังฆ
ปร

ิณ
าย

ก 
(เจ

ริญ
 ส

ุวัฑ
ฒ โพชฌงคกุศล

ธรรมอาศัยเกิด
อายตนะ ขันธ 5 
อริยสัจ 4 เปน
ที่ตั้งญาณ ความ
หยั่งรู ตั้งสติปฏ
ฐานกําหนดเปน
โพชฌงค 

ทําสติ “อานา
ปานสติ” ไดสติ
เปนสติปฏฐาน 
สติเลื่อนขึ้นมา
ลําดับ  

สติประกอบปญญา 
เลื่อนเปน “สติ
สัมโพชฌงค” เลื่อน
เปนเลือกเฟนธรรม 
อายตนะภายใน
ภายนอก กายปรากฎ
ลมหายใจ เวทนาคือ
ตัวรูลมหายใจ จิต มีสติ
ตั้งอยูในตัวลมหายใจ 

ไดโพชฌงค
เปนสติปฏ
ฐาน ปฏิบัติ
ตามลําดับ 
รวมตัวเปน
ปญญา นาม
รูป เห็นธรรม 

ญาณ คือ 
ความหยั่งรู 
เริ่มตน “อา
นาปานสติ” 
ธรรมเลื่อน
ลําดับเอง
กาย เวทนา 
จิต ธรรม 
ปรากฏ  
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ีลิง
ดํา
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โพชฌงคเปน
สมถะและ
วิปสสนา ใช
ปญญา เปน
ธรรมเครื่องตรัส
รู ความรูสึกได
สติ คือ ตัวนึก
ตามมหาสติปฏ
ฐาน 

เครื่องปญญา 7 
ประการ ใหคิด
ไปคูปญญา สติ
เกิดจาก อานา
ปานสติ มี
อาการโพชฌงค 
พิจารณา
ทบทวนปกติ
สม่ําเสมอ การ
บรรลุธรรมตอง
มีอาการ
โพชฌงค 7  

บรรลุธรรมตองมี
โพชฌงค 7 อาการ
โพชฌงคเปนเครื่องมือ
บรรลุธรรม สติ
สัมโพชฌงค ตอง
ทบทวนอยูเสมอ ใชอา
นาปานสติทวน ความ
ระลึกไดใน“สติ” คือ 
ตัวนึก อุเบกขาวางเฉย
ทุกอยาง นึกตามมหา
สติปฏฐานสูตร ธรรมที่
คิดตรง 

ตัดอารมณใช
ปญญา ตัดสัก
กายะทิฏฐิ 
กําลังใจนึก
เห็น ปญญา 
พิจารณาตาม
พนโลกธรรม 
8  

โพชฌงค 7
นําใชทั้ง
สมถะ
วิปสสนา 
ธรรมเครื่อง
รู สติ 
วินิจฉัย
ธรรมเพียร 
อิ่มใจ สงบ 
สมาธิตั้งมั่น 
วางเฉย  

สม
เด

็จพ
ระ

พุท
ธโ

ฆษ
าจ

าร
ย 

(ป
ระ

ยุท
ธ 

ปย
ุตฺโ

ต)
 

เริ่มตนเนนการ
ฝกสติ ฝก
เขมขนเปนสติ
สัมโพชฌงค  
องคธรรมการ
ตรัสรู สติปฏ
ฐานเปนตัวเบิก
ปญญามาใช สติ
ทําหนาที่สง
ปญญา 

หายใจเขาออก
พิจารณาตาม
สภาพ เกิดสติ
ปฏฐาน 4 ครบ 
ทําใหโพชฌงค 
7 สมบูรณ สติ
ตอปญญา 
ธรรมวิจัย เลือก
เฟนสติสั่งการ
ขอมูลชัด วิจัย
แยก  

สติตองตอปญญาเปน
ธรรมวิจัยเลือกเฟน
ธรรม สงขอมูลวิจัย
แยกวิเคราะห ปญญา
ทํางาน สัมปชัญญะ 
นําหลักอานาปานสติ
โยงสติปฏฐาน 4 
บริบูรณทําใหโพชฌงค
บริบูรณ ธรรมวิจัยทํา
อานาปานสติโยงสติปฏ
ฐาน 4 บริบูรณ  

สติเปนตัวเบิก
ตัวปญญามา
ใชทัน
ปฏิบัติงาน 
ตามจริง จิต
เปนโพชฌงค 
ไมมีนิวรณ 5 
วิปสสนาได
โพชฌงค 
บริบูรณ  

ลมหายใจ
เพื่อสราง
สติเบิก
ปญญา สง
ปญญา
นํามาใช  

 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะความหมายคําวา  “โพชฌงค  7 ”อธิบายในงานวิทยานิพนธ
และบทความวิจัย 

งาน
วิทยานิพนธ/ 
บทความวิจัย 

ประเด็นความหมายลักษณะ 
คําวา “โพชฌงค 7”  

ถอดรหัส
ความหมาย 

เสนาะ  

ผดุงฉัตร
7
 

1วิธีการอานาปานสติ 16 ขั้น สมาธิหลักการสําคัญ การสติกําหนด
ลมหายใจเขาลมหายใจออกหลักปฏิบัติอยางชัดเจน และหลักธรรม
ขออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันในเชิงเหตุผล อธิบายวาทําใหมากเปน

ทําอานาปานสติ
ใหมากลมหายใจ
นําทาง สัมพันธ

                                                             
7 เสนาะ ผดุงฉัตร, “การศึกษาเชิงวิเคราะหอานาปานัสสติกถาในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2559. 
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ปจจัยใหเกิดสติปฏฐานเขาถึงจุดหมายสูงสุดระดับโลกิยะถึงระดับโล
กุตตระ  

หลักธรรมอื่น  

พระอนุชา  
อนุชาโต  

)นามจันทร(
8
 

องคประกอบปญญาเหตุแหงการรูอริยสัจ ธรรมหมวด คือ สติ2  
ปญญา วิริยะ ปติ ปสสัทธิ เอกัคคตา ตัตตรมัชฌัตตา )อุเบกขา (  เห็น

สติในสติปฏฐานสภาพเปนสตินทรีย  สติพละ สัมมาสติ สติใน
โพชฌงค 7 ปญญาเจตสิก เขาถึงปญญาวิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์แหง
ปญญา  

ปญญาเหตุรู
อริยสัจ สติในสติ
สัมโพชฌงค 
บริสุทธิ์ปญญา  

อรภัคภา 
ทองกระจาง

เนตร
9
 

3 (สมาธิเปนสวนหนึ่งโพชฌงค   “สมาธิ ”  ธรรมที่ขมจิตอันฟุงซานใน
อารมณตางๆ ใหสงบลง ภาระที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง นัยจําแนก 1 (

ลักษณะ 2 (หนาที่ 3 (อาการที่ปรากฏ 4 (เหตุใกลที่สุด   

สมาธิในโพชฌงค 
ลักษณะ หนาที่ 
อาการ เหตุ ขม
ฟุงซาน  

พระครูพิศิษฏชัย
โชติ )สํารวย 

โชติวโร(
10

 

4  “วิริยสัมโพชฌงค   ”ในโพชฌงค  7  หลักความเพียรใชปฏิบัติ
วิปสสนาภาวนา วิริยะเปนแรงบันดาลใจ สติปฏฐานกับวิปสสนา
กรรมฐานเปนสิ่งเดียวกัน มีรูปนามเปนอารมณเหมือนกัน  

ความเพียร
ปฏิบัติสติปฏ
ฐาน แรงบันดาล
ใจ 

พระมหาณัชพล 
พนฺธาโณ  

)นราวงษ(
11

 

5 “อุเบกขาสัมโพชฌงค” ในสติปฏฐานสภาวะรับรูแหงความเปน
กลางอินทรียเห็นรูปไดยินเสียง ไดกลิ่น รับรูรส ถูกสัมผัสกาย รูแจง
ธรรมารมณทางใจ เปนผูวางเฉยผูสงบ ไมยินดียินราย มีสัมปชัญญะ
อยูเสมอ แผไปดวยจิตเปนกลาง รักษาอินทรียตัดความรูสึก ไมยินดี
ยินรายเปนกลาง เห็นสมดุลวางใจอุเบกขา การกําหนดรูรูปนามใจที่
เปนกลาง 

อุเบกขา สภาวะ
รับรูความเปน
กลางมี
สัมปชัญญะ ตัด
ความรูสึก  

พระมหาสามารถ 
อธิจิตฺโต 

)มนัส(
12

 

6 โพชฌงคบริบูรณมากทําใหสติปฏฐาน สติกําหนดลมหายใจเขา
ออก สติสัมโพชฌงค -สติตั้งมั่น  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค -มีสติคนควา
ไตรตรองพิจารณาดวยปญญาคนควาไตรตรองพิจารณาธรรมดวย

กําหนดลม
หายใจ สติตั้งมั่น 
ปญญาไตรตรอง

                                                             
8 พระอนุชา อนุชาโต (นามจันทร), “การเจริญเวทนานุปสสนาในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 2555.  
9 อรภัคภา ทองกระจางเนตร, “การศึกษาวิเคราะหสมาธิกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา”,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555.  
10พระครูพิศิษฏชัยโชติ (สํารวย โชติวโร), “ศึกษาวิริยะในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา”,วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 2554. 
11 พระมหาณัชพล พนฺธาโณ (นราวงษ), “ศึกษาวิเคราะหอุเบกขาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาตาม

แนวสติปฏฐาน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย) 2554. 
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ปญญาเพียร- วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค-จิตเกิดปติ กายและ
จิตยอมสงบ-ปสสัทธิสัมโพชฌงค-กายสงบมีความสุขจิตตั้งมั่นอยู-
สมาธิสัมโพชฌงค-จิตตั้งมั่นไดเปนอยางดีแลววางเฉยจิตที่ตั้งมั่น-
อุเบกขาสัมโพชฌงค 

ธรรม เพียรจิต
ปติ กายจิตสงบ 
จิตตั้งมั่น วาง
เฉย 

พรรณราย  

รัตนไพฑูรย
13

 

7 ธัมมานุปสสนา พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 5 หมวด คือ นิวรณ 5 
ขันธ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค 7 อริยสัจ 4  

โพชฌงค 7
พิจารณาธรรมใน
ธรรม 

พระมหาอํานวย 
อานนฺโท  

)จันทรเปลง(
14

 

8 โพธิปกขิยธรรม 37 ประการ สติปฏิฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิ
บาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 มรรคมีองค 8 เปนหลักธรรม
ที่นําไปสูการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม แตละหมวดธรรมมีความ
สมบูรณอยูในตัวผูปฏิบัติธรรมจะถือหมวดไหนในการปฏิบัติบรรลุ
ธรรมได 

ธรรมนําไปสูการ
บรรลุธรรม ยึด
หมวดไหนปฏิบัติ  

พระครูปลัด
ศุภชัย ปริชาโน 

)ฉัตรคู (
15

 

9 โพชฌงค 7 ทําใหมากบริบูรณแลวยอมทําวิชชาวิมุตติ บริบูรณได 
สติกําหนดลมหายใจเขาลมหายใจออกเปนโลกิยะ ทําสติปฏฐาน 4 
เปนโลกิยะใหบริบูรณ ทําโพชฌงค 7 เปนโลกุตตระใหบริบูรณ ทํา
วิชชาวิมุตติ ผล นิพพานเปนโลกุตตรธรรมใหบริบูรณ 

สติกําหนดลม
หายใจเขาออก
บริบูรณ ทํา
โพชฌงค 7 
บริบูรณ 

อณิวัชร  

เพชรนรรัตน
16

 

10 สติปฏฐานไดรูป 1 กับนาม 3 ประการ การปฏิบัติตามหลักสติ
ปฏฐาน 4 ชื่อวา ภาวนาเจริญสติปฏฐาน 4 การระลึกรูไปในอารมณ
รูปและนามเกิดวิปสสนา เพราะรูแจงเห็นจริงวารูปนาม เปนอนิจจัง 
เปนทุกขัง เปนอนัตตาชัดเจน กาวหนาในญาณ  

สติภาวนา ระลึก
รูอารมณรูปนาม
เปนวิปสสนารู
แจงเห็นจริง 

                                                                                                                                                                    
12 พระมหาสามารถ อธิจิตฺโต (มนัส) , “ศึกษาการบรรลุธรรมดวยการเจริญอานาปานสติในคัมภีร

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), 2554. 

13 พรรณราย รัตนไพฑูรย, “การศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 : ศึกษาแนว
สอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก) ญาณฺสิทธิ)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554. 

14 พระมหาอํานวย อานนฺโท (จันทรเปลง), “การศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถร
วาท”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2542. 

15 พระครูปลัดศุภชัย ปริชาโน (ฉัตรคู), “อธิโมกขในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาตามหลักสติปฏฐาน 
4” , วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2554. 

16 อณิวัชร เพชรนรรัตน, “การศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2549. 
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พระครูพิสิฐสร
ภาณ  

)นิรันดร  

ศิริรัตน(
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11 มหาสติปฏฐานสูตร สอนกัมมัฏฐานถึง 21 บรรพ มีทั้งสมถะและ
วิปสสนาแตวิธีปฏิบัติที่สอนไวบอยที่สุดในพระไตรปฎกเปนที่นิยม
ตราบปจจุบันคือ “อานาปานสติ”ทําใหมากยอมสติปฏฐานให
บริบูรณ เจริญสติปฏฐานมากแลวโพชฌงค 7 บริบูรณได ผูที่เจริญ
โพชฌงคมากวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ เริ่มดวยอานาปานสติ
ภาวนาทําฌานใหเปนวสีคลองแคลว กําหนดนามรูป วิปสสนาเห็น
นามรูปดวยพระไตรลักษณ  

สอนวิธีนิยม  
อานาปานสติทํา
ฌาน ทําใหมาก
สติปฏฐานมาก 
โพชฌงค 7 
บริบูรณได  

กัมปนาท  

พุทธปวรางกูร 
18

 
 

12 ลักษณะธัมมานุปสสนา 5 ลักษณะคือ นิวรณ 5 เครื่องกั้น 
ขัดขวางไมใหบรรลุความดี ขันธ 5 คือใหรูจักขันธ อายตนะ 12 คือ 
การเชื่อมโยงระหวางอายตนะภายนอกภายใน โพชฌงค 7 คือ องค
แหงธรรมอันเปนปจจัยอุดหนุนใหตรัสรูหรือธรรมอันสูงสุด อริยสัจ 
4 คือ การเห็นแจงตามความเปนจริงวาทุกข เหตุใหเกิดทุกข ดับ
ทุกข ทางใหถึงความทุกข สติปฏฐานสัมพันธกับธัมมานุปสสนา การ
มีสติตั้ง 4 คือ กาย เวทนา จิต ธรรม มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
พิจารณาเห็นธรรมหมวดธัมมานุปสสนาเพื่อกําจัดอภิชฌาและ
โทมมนัสในโลกได  

โพชฌงค 7 คือ 
องคแหงธรรม
เปนปจจัย
อุดหนุนใหรู
ธรรมอันสูงสุด 

พระชัยพร  
จนฺทวํโส )จัน

ทวงษ(  
19

 

13 การเจริญศรัทธาตามหลักโพชฌงค คือ ประกอบดวยอาตาป คือ 
เพียรเผากิเลส ดวยอํานาจขณิก สมาธิ ความเชื่อประกอบดวย
ปญญาจุดที่มีความสําคัญศรัทธา คือ การพัฒนาไปสูความพนทุกข 
คือ ตองประกอบดวยสติปฏฐาน  

อาตาป ศรัทธา
เพียรเผากิเลส 
แบบขณิกสมาธิ  

ศิริพร ทัศนศรี
20

 14 ความไมมีโรคในพระพุทธศาสนา คือ การนิพพาน สวนโรคทาง
กาย คือ กายิกทุกข สามารถรักษาไดดวยการปฏิบัติตามหลัก
โพชฌงค 7 ประการ 

การปฏิบัติหลัก
โพชฌงค 7 
ประการ ไป
นิพพาน 

บวรสรรค  15 ความหมายองคธรรมโพชฌงค 7 ประการ องคธรรมแหงปญญา สติระลึกกุศล 

                                                             
17 พระครูพิสิฐสรภาณ (นิรันดร ศิริรัตน), การศึกษาวิเคราะหหลักการปฏิบัติธรรมในภัทเทกรัตต

สูตร,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2546. 

18 กัมปนาท พุทธปวรางกูร, “ศึกษาธัมมนานุปสสนาในพระพุทธศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554.  

19 พระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ), “ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา ตามแนวสติปฏฐาน 
4” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2554. 

20 ศิริพร ทัศนศรี, “พุทธวิธีการรักษาโรคดวยโพชฌงค : ผลแหงการปฏิบัติหรือมหัศจรรยแหงมนต
คาถา”, วารสารครุศาสตรปริทรรศน, ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-สิงหาคม 2557) : 134-145. 
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เจี่ยดํารง
21

 เครื่องตรัสรู “สติ” ระลึกถึงสิ่งที่เปนกุศลเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ “ธัมม
วิจยะ”การแสวงหาความรูในการแกปญหา“วิริยะ”ความเพียร
พยายามทําใหสําเร็จ “ปติ” พอใจ อิ่มใจ ในสิ่งที่มี “ปสสัทธิ”สงบ
จากทุกขกายและใจ “สมาธิ” มีจิตใจแนวแน มุงมั่น“อุเบกขา”มีใจ
เปนกลาง วางเฉย  

ธัมมวิจยะหา
ความรู วิริยะ
เพียร ปติพอใจ 
ปสสัทธิสงบ 
สมาธิจิตแนวแน
อุเบกขาใจกลาง 

สุภาพรรณ  

กลิ่นนาค
22

 
 

16 หลักโพชฌงค คือธรรมเปนองคแหงการตรัสรู องคแหงการรูแจง 
7 ประการ สติสัมโพชฌงค คือ สติ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือ การ
หยั่งเห็นธรรม วิริยสัมโพชฌงค คือ ความเพียร ปติสัมโพชฌงค คือ 
ความอ่ิมใจ ปสสัทธิสัมโพชฌงค คือความสงบ สมาธิสัมโพชฌงค คือ 
ความตั้งมั่น อุเบกขาสัมโพชฌงค คือ ความวางเฉย โพชฌงคทั้ง 7  

หลักโพชฌงค 
คือธรรมเปนองค
แหง องคแหง
การรูแจง 

พรมงคล  

ฉันทรัตนโยธิน
23

 
 

17 องคแหงการตรัสรูและสุขภาพที่สมบูรณ โพชฌงค เริ่มดวย องค 
1 คือ“สติ”ความระลึกได  “วิจัย”การเฟนหรือการเลือกเฟน 
“วิริยะ”ความเพียร พลังความเขมแข็งของจิตใจเดินกาวหนามีกําลัง
ประคับประคองใจของตัวเองไวไมใหถอย “ปติ”ความอิ่มใจ
“ปสสัทธิ” แปลวา สงบเย็นกายกับสงบเย็นใจ“อุเบกขา”ความวาง
เฉย เรียบสงบจิตเปนกลางๆ นําไปใชประโยชน องคธรรมหนุน
เนื่องกัน 7 ประการ 

โพชฌงคเริ่ม
“สติ”ระลึกได
“วิจัย”เลือกเฟน
เพียรอิ่มใจ สงบ
เย็น วางเฉย 
ธรรมหนุน
เนื่องกัน  

พระปลัดเสน 
จิณณสาโร  

)ชุมมิ่ง (และ

คณะ
24

 
 

18 หลักวิธีการปฏิบัติองคแหงปญญาเครื่องตรัสรู 1 (สติสัมโพชฌงค 
คือ การกําหนดสติการระลึกรู ในสิ่ งที่คิด ในกิจที่ทําในกายที่

เคลื่อนไหว สิ่งที่เขามากระทบ ไมปลอยใหเกิดความเผลอไผล 
เลินเลอสติลืมตัว โดยยืดหลักมหาสติปฏฐานสอดคลองกับหลักมรรค

องคแปด คือ สัมมาสติ การระลึกชอบ  2 (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือ 
การกําหนดหวขอธรรมะใหชัดเจน จนเห็นความเปนเหตุเปนผล 3  (วิ
ริยสัมโพชฌงค ความเพียร เพียรทางกายเพียรทางจิต เพียรทางโลก

องคแหงปญญา 
การกําหนดสติ 
กําหนดหวขอ
ธรรมะ เพียรทาง
กายเพียรทางจิต 
ความอิ่มใจ มี
ความชื่นชมยินดี

                                                             
21 บวรสรรค เจี่ยดํารง, “การเจริญสติสัมโพชฌงคเปนการสื่อสารภายในบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน

การรักษาใจผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสจากวาทกรรมตราบาป”, วารสารรมพฤกษ, ปที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2561) : 112-133. 

22 สุภาพรรณ กลิ่นนาค, “การสรางสุขภาวะของชีวิตตามแนวโพชฌงคในพระพุทธศาสนา” 
วารสารสถาบันการปองกันประเทศ, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-ธันวาคม 2561) : 99-110. 

23 พรมงคล ฉันทรัตนโยธิน, “โพชฌงค 7 กับพุทธจิตเสริมสุขภาพ”, วารสารพุทธจิตวิทยา, ปที่ 3 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) : 29-37.  

24 พระปลัดเสน จิณณสาโร (ชุมมิ่ง) และคณะ, “การบูรณาการประยุกตใชหลักสัตตโพชฌงคใน
พุทธปรัชญาเถรวาทในการเสริมสรางสุขภาวะของพระสงฆไทย”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน, ปที่ 6 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562) : 412-430.  
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เพียรทางธรรม 4(ปติสัมโพชฌงค ธรรมชาติอิ่มเอิบเวลาไดอารมณดี
แลวทําใหกายใจอ่ิมเอิบ ปติเปนอารมณที่เกิดกับจิต ลักษณะปติ คือ 
มีความอ่ิมใจ มีความชื่นชมยินดีในอารมณเปนเครื่องหมาย อิ่มกาย
ซาบซานไปทั่ว ฟูกายฟูใจเปนผลปรากฏ 5  (ปสสัทธิสัมโพชฌงค 

ความสงบ จากความเรารอน ความไมดิ้นรนและความเยือกเย็น  6(
สมาธิสัมโพชฌงค มีสมาธิจึงเกิดปญญา สมาธิเปนบาทฐานรองรับ

ปญญา  7 (อุเบกขาสัมโพชฌงค ความวางเฉยไมยินดี ยินร าย ตอ
อารมณที่เขามากระทบ โดยมีความเพียรอยูเสมอ มีสติ สัมปชัญญะ
กํากับเห็นการเกิดดับนามรูป 

ในอารมณ สงบ 
จากความเรา
รอน สมาธิบาท
ฐานรองรับ
ปญญา วางเฉย
ไมยินดี ยินราย 
อารมณที่เขามา
กระทบ 

 
ภาพที่ 1 แสดงการถอดรหัสคําวา “โพชฌงค 7” ความหมายและลักษณะ 

จากภาพที่ 1 บทสรุปการถอดรหัสคําวา “โพชฌงค 7” ตามความหมายและลักษณะ 
พบวา 1)“สติ”ตัวสติตั้งตน จากลมหายใจลําดับตามอานาปานสติบริบูรณเลื่อนตัวเปนมหาสติ
ปฏฐาน 4 ปรากฏกาย เวทนา จิต ธรรม ทําโพชฌงค 7 บริบูรณ 2)“เลือกเฟนธรรม” พิจารณา
ธรรม วินิจฉัยสอดลองธรรม กําหนดเห็นธรรมดวยจิตใชปญญา 3) “เพียร” ฟอกลางจิตให
บริสุทธิ์ เพียรทบทวนปฏิบัติดวย “อาตาป”เผากิเลส 4)“เบิกบาน” อิ่มใจ ดูดดื่ม พอใจ ชื่นชม
ในอารมณการปฏิบัติ 5) “สงบเย็น” สุขสงบกายใจ ไมวุนวาย พบจุดเปนที่ตั้งทรงตัว สงบ
อารมณ กายจิตสงบ 6)“ตั้งมั่น” สมาธิตั้งมั่นจิตรวมพลังความรู ตั้งเปนตัวปญญาเห็นธรรมดวย
สมาธิตั้งมั่น 7)“วางเฉย” รูเห็นดวยจิตวาง นอมจิตอุเบกขา สมาธิประมวลเปนอุเบกขา สภาวะ
รับรูความรูสึกเปนกลาง ไมยินดียินราย  
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วิธีการปฏิบัติ เรียงตามลําดับจุดเริ่มตน “สติ” เดินทางไปตามตามลําดับ โพชฌงค 7 
คือ 1)สติสัมโพชฌงค 2)ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 3)วิริยสัมโพชฌงค 4)ปติสัมโพชฌงค 5)ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค 6) สมาธิสัมโพชฌงค 7)อุเบกขาสัมโพชฌงค อยางตอเนื่องกันไปอยางเปนลูกโซ 
ยอนกลับมาเริ่มตนที่ “สติ” หรือ หากโพชฌงค 7 ขาดความตอเนื่อง ขาดตอน ใหกลับมาตั้งตน
เริ่ม “สติ” ทุกครั้งไป เปนการกลับมาสูฐานกาย แลวเดินทางไปตามลําดับธรรม โพชฌงค 7 
ประการ ปฏิบัติทบทวนกลับไปมา  

 
อภิปรายผลการศกึษา 

 การปฏิบัติตามคําวา “โพชฌงค 7” เชื่อมโยงไปสูหลักการมหาสติปฏฐาน 4 จาก
งานวิจัยและงานวิทยานิพนธ จํานวน 18 เรื่อง ธรรมบรรยายครูบาอาจารย 3 คลิปขอมูล พบวา 
จุดเกาะเกี่ยวประเด็นความหมายคําวา “โพชฌงค 7” เรียงรอยมาอธิบายพระสูตรมหาสติปฏ
ฐาน ไดความเหมือนความสอดคลองนําไปสูการถอดรหัสเพื่อทําความเขาใจการปฏิบัติตาม
หลักการมหาสติปฏฐาน  

1) วิธีการปฏิบัติ “โพชฌงค 7” เรียงตามลําดับขั้นตอน เริ่มตนจาก “สติ” ฐานกาย
อาศัยกําหนดลมหายใจเขาออกเปนอานาปานสติ เรียงตามลําดับหลักธรรมตามหลักการมหาสติ
ปฏฐาน 4 ยกขึ้นเปนองคธรรมปญญา “โพชฌงค 7” โดยอาศัยฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ไป
อยางเชื่อมโยงเปนลูกโซตอเนื่องสําหรับวิธีการปฏิบัติ อาศัยถอดรหัสคําวา “โพชฌงค 7” พบวา 
1) “สติ” 2) “เลือกเฟนธรรม” 3) “เพียร” 4) “เบิกบาน” 5) “สงบเย็น” 6) “ตั้งมั่น” 7) “วาง
เฉย” ตามลําดับธรรม ตามแสดงภาพที่ 1 นําไปพิจารณาวา โพชฌงค 7 ประการ ภายในมีอยู  
ก็รูชัดวา ภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา การเกิดขึ้น ที่ยังไมเกิดขึ้น มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัด เจริญ
บริบูรณเกิดขึ้นแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย พิจารณา
เห็นธรรมเปนเหตุเกิดเห็นธรรมเปนเหตุดับ มีสติปรากฏอยูเฉพาะหนา ธรรมมีอยูเพียงเพื่ออาศยั
เจริญญาณ เจริญสติเทานั้น ไมยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก  

2) การปฏิบัติตาม “โพชฌงค 7” ความสอดคลองตามธรรมบรรยายจากคําสอนครูบา
อาจารยทั้ง 3 รูป และงานวิจัย 18 เรื่อง พบวา การถอดรหัสการปฏิบัติตองเปนตามลําดับ
ขั้นตอน 1)“สติสัมโพชฌงค” รหัสคือ “สติ” เริ่มตนจาก“สติ” ฝกสติในลักษณะกําหนดลม
หายใจแบบอานาปานสติ เปนฐานกาย 2) “ธัมมวิจยสัมโพชฌงค” รหัสคือ “เลือกเฟนธรรม” 
เปนฐานธรรม 3) “วิริยสัมโพชฌงค” รหัสคือ “เพียร” เปนฐานกายและฐานจิต 4) “ปติสัม
โพชฌงค” รหัสคือ “เบิกบาน” เปนฐานเวทนา 5) “ปสสัทธิสัมโพชฌงค” รหัสคือ “สงบเย็น” 
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ฐานจิต 6) “สมาธิสัมโพชฌงค” รหัสคือ “ตั้งมั่น” เปนฐานจิตรองรับปญญา 7) “อุเบกขาสัม
โพชฌงค” รหัสคือ “วางเฉย” เปนฐานเวทนา 

สอดคลองกับคําสอนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(เจริญ สุวัฑฒโน) วา ตั้งสติกําหนดโดยลําดับ สติตั้งเปนสติปฏฐานเลื่อนเปนโพชฌงค 7 ไดญาณ 
ความหยั่งรูในอริยสัจ 4 อาศัยลมหายใจ กาย เวทนา จิต ธรรม ปรากฏ สอดคลองสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) วา การฝกสติปฏฐานเนน “สติ” เริ่มตนฝกเขมขนเปน “สติ
สัมโพชฌงค” ประกอบปญญา ลมหายใจเขาออกกําหนดตามสภาพเปนสติปฏฐาน 4 เชื่อมโยง
สัมพันธทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ สอดคลองกับคําสอนของพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษี
ลิงดํา) วา โพชฌงค เปนธรรมเครื่องมือการบรรลุธรรม ใชอานาปานสติทบทวนอยูเสมอ นึกตาม
สติปฏฐาน 4 จําแนกเปนความหมายและลักษณะโพชฌงค 7 ประการ ยังพบอีกวา  

2.1) “สติสัมโพชฌงค”ถอดรหัสคือ“สติ”เปนฐานกายนําทาง เริ่มตนจาก“สติ”ฝกสติ
ในลักษณะกําหนดลมหายใจแบบอานาปานสติ เปนฐานกาย สอดคลองกับงานของเสนาะ ผดุง
ฉัตร วา อานาปานสติใหมากลมหายใจนําทางสัมพันธหลักธรรมอื่น สอดคลองงานพระอนุชา 
อนุชาโต (นามจันทร ) วาสติในสติสัมโพชฌงค ปญญาเหตุรูอริยสัจ บริสุทธิ์ปญญา สอดคลอง
งานพระครูปลัดศุภชัย ปริชาโน (ฉัตรคู) วาสติกําหนดลมหายใจเขาออกบริบูรณทําโพชฌงค 7 
บริบูรณ สอดคลองงานพระครูพิสิฐสรภาณ (นิรันดร ศิริรัตน) วาวิธีนิยมอานาปานสติทําฌานให
มากสติปฏฐานมากทําโพชฌงค 7 บริบูรณได สอดคลองงานพรมงคล ฉันทรัตนโยธิน วา
โพชฌงคเริ่ม“สติ” ระลึกได“วิจัย”เลือกเฟนเพียร อิ่มใจ สงบเย็น วางเฉย ธรรม หนุนเนื่องกัน  

2.2) “ธัมมวิจยสัมโพชฌงค” ถอดรหัสคือ “เลือกเฟนธรรม” เปนฐานธรรมนําทาง 
สอดคลองกับงานพระมหาสามารถ อธิจิตฺโต  )มนัส (  วากําหนดลมหายใจ สติตั้งมั่น ปญญา
ไตรตรองธรรม เพียรจิตปติ กายจิตสงบ จิตตั้งมั่น วางเฉย สอดคลองงานของพรรณราย  
รัตนไพฑูรย วาโพชฌงค 7 พิจารณาธรรมในธรรม สอดคลองงานของพระมหาอํานวย อานนฺโท 
(จันทรเปลง) วาธรรมนําไปสูการบรรลุธรรม ยึดหมวดไหนปฏิบัติก็ได สอดคลองกับงาน 
กัมปนาท พุทธปวรางกูร วา โพชฌงค 7 คือ องคแหงธรรมเปนปจจัยอุดหนุนใหรูธรรมอันสูงสุด 
สอดคลองงานของ ศิริพร ทัศนศรี วาการปฏิบัติหลักโพชฌงค 7 ประการไปนิพพานได 
สอดคลองงานของบวรสรรค เจี่ยดํารง วา สติระลึกกุศล ธัมมวิจยะหาความรู วิริยะเพียร  
ปติพอใจ ปสสัทธิสงบ สมาธิจิตแนวแน อุเบกขาใจกลาง สอดคลองงานของสุภาพรรณ กลิ่น
นาค วา หลักโพชฌงค คือ ธรรมเปนองคแหงองคแหงการรูแจง  

2.3) “วิริยสัมโพชฌงค” ถอดรหัสคือ ความเพียร เปนฐานกายและฐานจิตนําทาง 
สอดคลองงานของพระครูพิศิษฏชัยโชติ (สํารวย โชติวโร) วา ความเพียรปฏิบัติสติปฏฐาน  
แรงบันดาลใจ สอดคลองงานของพระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ) วา อาตาป ศรัทธาเพียรเผา
กิเลส แบบขณิกสมาธิ  
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2.4) “ปติสัมโพชฌงค” ถอดรหัสคือ “เบิกบาน” เปนฐานเวทนานําทาง โดยจากคํา
สอนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน)  
วา อันมีลักษณะที่อิ่มใจ เบิกบานใจผองใสใจ เหตุวาบรรดาเครื่องเศราหมอง จิตก็ผองใสเบิก
บานอิ่มเอิบ ดูดด่ืมอยูในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นไป และคําสอนของพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษี
ลิงดํา) วา “ปติ”แปลวา ความอิ่มใจ กฎแหงการปฏิบัติพิจารณากรรมฐานในมหาสติปฏฐานสูตร
ขอใดขอหนึ่ง ตามใหเห็นเหตุผลความชุมชื่นจะปรากฏเห็นชัดสุขของจิต “ปติ”แปลวา ความอิ่ม
ใจ สมาธิจิตที่ใหไดอานาปานสติกรรมฐาน 

2.5) “ปสสัทธิสัมโพชฌงค” ถอดรหัสคือ “สงบเย็น” เปนฐานจิต ตามคําสอนของพระ
ราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษีลิงดํา) วาเมื่อสมาธิเขาถึงจุดมีอาการทรงตัว“ปสสัทธิ”ความสงบ 
ทรงสติสัมปชัญญะ ทรงสมาธิรักษาอารมณแหงอานาปานสติกรรมฐาน ความสงบปรากฏ  
และตามคําสอน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ประยุทธ ปยุตฺโต) วา ความสงบเย็น“ปสสัทธิ” 
ความผอนระงับสงบระงับกายใจนําความสุขมีความสุข ความตั้งใจมั่นอยูในอารมณหนึ่งเดียวเกดิ
ความตั้งมั่นสงบ 

2.6) “สมาธิสัมโพชฌงค” ถอดรหัสคือ “ตั้งมั่น”เปนฐานจิตนําทาง รองรับปญญา 
สอดคลองงานของอรภัคภา ทองกระจางเนตร วาสมาธิในโพชฌงค ลักษณะ หนาที่ อาการ เหตุ 
สอดคลองงานของอณิวัชร เพชรนรรัตน วา สติภาวนาระลึกรูอารมณรูปนามเปนวิปสสนารูแจง
เห็นจริง  

2.7) “อุเบกขาสัมโพชฌงค”ถอดรหัสคือ“วางเฉย”เปนฐานเวทนานําทาง เกิดดับนาม
รูป สอดคลองงานของพระมหาณัชพล พนฺธาโณ(นราวงษ) วา อุเบกขาสภาวะรับรูความเปน
กลางมีสัมปชัญญะตัดความรูสึก สอดคลองงานของพระปลัดเสน จิณณสาโร (ชุมมิ่ง) วาองคแหง
ปญญา การกําหนดสติกําหนดหวขอธรรมะ เพียรทางกายเพียรทางจิต ความอิ่มใจ มีความชื่น
ชมยินดีในอารมณ สงบจากความเรารอน สมาธิบาทฐานรองรับปญญา วางเฉยไมยินดี ยินราย 
อารมณที่เขามากระทบ  
 
ขอเสนอแนะ  

 งานวิจัยความยากคือการไดพบองคความรูที่ตกผลึกเปนเฉพาะของตัวเองและแตกตาง
ไปจากความรูเดิมหรือเปนการยืนยันสมมติฐาน แนวคิดทฤษฎี ความยากตอมา คือ การพิสูจน
องคความรูอยางถูกตองตามหลักการระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการเปนวิทยาศาสตรใหนาเชื่อถือ
โดยเฉพาะสวนเปนนามธรรมระดับสูง สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาหนวยเล็กที่สุด คือ “คํา” 
จากความหมายเชิงอรรถคือเบื้องหนา ความหมายเชิงปฏิบัติคือเบื้องหลัง เปรียบเหมือนวา  
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การปฏิบัติภาวนาแรกมีคําบริกรรมเปนสมถะ และคําบริกรรมหายไปเมื่อถึงวิปสสนา การศึกษา
เรื่องนี้ขอบเขตงานเปนขอตอระหวางเชิงอรรถและเชิงวิธีการปฏิบัติ สําหรับงานวิจัยเรื่องตอไป 
การวิเคราะหความหมายของคําสําคัญที่ปรากฏในพระสูตรมหาสติปฏฐาน คําวาจากฐานธัมมา
นุปสสนา ไดแก อายตนะ ขันธ 5 นิวรณ 5 และอริยสัจ เปนตน  
 

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอบคุณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม(กสว.) งบประมาณดานวิจัย
และนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund (FF) โครงการวิจัยเรื่อง “การถอดรหัสคําสําคัญ
พระสูตรมหาสติปฏฐาน 4”ประจําปงบประมาณ 2565 ผานหนวยงานสํานักวิจัยและสงเสริม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ขอบคุณมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง 
ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ
มาตรฐาน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/14 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 23 แผน 2) แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 7 เลม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 ขอ 
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t  
(t-test) 
 
 ผลการศึกษาพบวา 
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 1. แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.47/88.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง 
ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย, ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
  
 
Abstract  

The purposes of this research were 1) to develop the Thai language 
supplementary skill drill on Type and Function of Words for Mathayomsuksa 1 
students to earn an efficiency accordingly to the criterion of 80/80 2) to 
compare student’s learning achievement on Type and Function of Words, prior 
and post learning with the Supplementary Skill Drills. 3) to find out the 
students’ satisfaction with learning through the Supplementary Skill Drills. The 
sample was 25 Mathayomsuksa 1 students studying in the first semester of the 
academic year 2020 at Yupparaj Wittayalai School, Muang District, Chiangmai 
Province. Instruments in the study consisted of learning management plans, 
Supplementary Skill Drills, achievement test and satisfaction questionnaire. 
Statistics used in analyzing data were mean, percentage, Standard Deviation, 
and t-test. 

 
 
The results of the study were as follows :  
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1. The Thai language supplementary skill drill on Type and Function of 
Words for Mathayomsuksa 1 students had an efficiency of 84.47/88.93, which 
was responding with 80/80 provided criteria.  

2. The students who learned by using the Thai language supplementary 
skill drill on Type and Function of Words with the different ending consonants 
had higher scores of posttest than pretest at .05 level of significance.  

3. The students who learned by using Thai language supplementary skill 
drill on Type and Function of Words were satisfied with their learning at a high 
level.  
 
Keywords : The Thai language supplementary skill drill, Type and Function of 
Words 
 
 
บทนํา 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน
เอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารเพื่อสราง ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหประกอบธุรกิจ การงาน
และดํารงชีวิตรวมกันในสังคม ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูประสบการณจากแหลงขอมูล สารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรูพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะหวิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใช ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ 
เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรูอนุรักษและสืบสาน ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป1  
 ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม เปนเอกลักษณบง
บอกถึงความเปนประเทศที่มีความรุงเรืองทางอารยธรรมและเปนที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่มี
ภาษาใชเปนของตนเอง ดังพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

                                                             

 1 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), หนา 1. 
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รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานในวันประชุมทางวิชาการชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2505 ความตอนหนึ่งวา 
 “ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษย
ชนิดหนึ่ง คือ เปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน 
ในทางวรรณคดี เปนตน ฉะนั้นจึงจําเปนตองรักษาไวใหดี ประเทศไทยน้ันมีภาษาเปนของเราซึ่ง
ตองหวงแหนเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว”2  
 ภาษาไทยมีหลักไวยากรณกํากับอยางเปนระบบ ภาษาทุกภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย จะมี
หลักใหศึกษาและสังเกตเสมอ ไมวาจะเปนใหญ ๆ หรือยอย ซึ่งถือเปนแนวศึกษาและขอสังเกต
เพื่อทําความเขาใจ เพราะภาษาไทยมีหลักไวยากรณจึงทําใหผูศึกษาสามารถเรียนรูและใชเปน
เครื่องมือติดตอสื่อสารไดเปนอยางดี การเรียนรูหลักภาษาจึงมีความสําคัญและจําเปนมากที่สดุ3  
 ชนิดและหนาที่ของคําในประโยคเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการสื่อสารนั้นสัมฤทธิผล 
เพราะคําในภาษาไทยคําเดียวมีหลายความหมาย จึงควรเขาใจชนิดและหนาที่ของคําเพื่อใหการ 
เรียงลําดับคํามีความถูกตองและสามารถสื่อสารไดบรรลุตามวัตถุประสงค แตนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยบางสวนไมสามารถจําแนกแยกแยะชนิดของคําได
ตามเกณฑการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจโดยสามารถนําคําไปใชในการเรียงเขาประโยคได
ถูกตอง แลวนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยได
จัดทําสาระและมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดไวเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน 
โดยจัดใหเรียนรูหลักการใชภาษามีความเขาใจเรื่องชนิดและหนาที่ของคําในประโยคตาม
หลักเกณฑของภาษาไทยเปนสาระหนึ่งของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เมื่อผูเรียนสําเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแลวสามารถใชกระบวนการทางทักษะตาง ๆ สรางความรูและความคิด 
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ
ปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ4  

                                                             

 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บันทึกการเสด็จพระราชดําเนิน พระราชทานกระแสพระราชดําริ 
เรื่อง ปญหาการใชคําไทย, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542), หนา 5.  
 3 ณรงคฤทธิ์ ศักดาณรงค, พยางค, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2551), หนา 41. 
 4 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2551), หนา 11.  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 372  

 

 อีกทั้งในปจจุบันพบวา นักเรียนมีเจตคติไมดีตอวิชาภาษาไทย ไมเห็นความสําคัญ ขาด
ทักษะ ในการใชภาษา เพราะคิดวาเปนเรื่องที่อานเขียนและเขาใจยาก นอกจากนี้ยังเปนเรื่อง
ยากในการจําตัวอักษร สระ วรรณยุกต การใชคําตาง ๆ นักเรียนสวนมากจึงอานหนังสือไมออก
และเขียนหนังสือ ไมถูก ใชคําไมสุภาพ ใชตัวสะกดการันตไมถูก การใชคําไมตรงความหมาย ใช
คําไมถูกตองตามชนิดและหนาที่ของคํา จึงทําใหไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งอาจเปนเพราะ
การขาดความเขาใจในหลักการใชภาษาและอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญ คือ ครูขาดสิ่งจูงใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนภาษาไทยยิ่งขึ้น จาก
การสอบถามความคิดของนักเรียนหลาย ๆ คน เกี่ยวกับวิชาหลักภาษาไทยพบวา เนื้อหา
หลักการใชภาษาไทยเขาใจยากโดยเฉพาะเรื่องชนิดและหนาที่ของคําในประโยคของผูเรียนยัง
ไมดีเทาที่ควร ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมเขาใจในเนื้อหาโดยเฉพาะเรื่องชนิดและหนาที่
ของคําในประโยค สมรรถภาพการเรียนดานหลักการใชภาษาก็พบวา สมรรถภาพดานหลักการ
ใชภาษาไทยมีคะแนนต่ํากวาดานความเขาใจภาษาและการนําไปประยุกตใช 
 จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูศึกษาไดทําการสรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง
ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพื่อใชเปนสื่อทางการศึกษาที่มี
คุณคาทาง การจัดการเรียนการสอนหลายประการ เปนเครื่องมือที่ชวยใหครูดําเนินการสอนไป
ตามลําดับขั้นตอน ชวยถายทอดเนื้อหาหรือประสบการณที่ซับซอนเปนนามธรรมไดสูง ชวยให
การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
ชวยเสริมการศึกษารายบุคคล ผูเรียนไดเรียนตามความสนใจตามเวลาและโอกาสที่อํานวย5 และ
มีสวนชวยใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและเนื่องจากหลักการใชภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรม การนําสื่อเขาไปใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนก็จะยิ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหสูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเรียนโดยใช 
แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ยัง
ชวยผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสวนรวมในการเรียนของตนเอง ชวยทําให
ผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจนทํา
ใหนักเรียนสนใจบทเรียนและไมเบื่อ นอกจากนี้ยังเปนการแบงเบาภาระการสอนของครู เหตุผล
ดังกลาวจึงเปนแนวทางใหผูศึกษามีความสนใจในการสรางและใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย 
เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อจะไดแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเปนการสงเสริมใหนักเรียน
ไดรับประสบการณการเรียนรูที่ดีและสนุกสนานรวมไปถึงการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนตาม
                                                             

 5 สุนันทา สุนทรประเสริฐ, การสรางสื่อการสอนและนวัตกรรมการเรียนรูสูการพัฒนาผูเรียน, 
(ราชบุรี : ธรรมรักษการพิมพ, 2553), หนา ๒.  
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นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู เรื่อง ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะดานการอานและการ
เขียนชนิดและหนาที่ของคําในประโยคไดถูกตองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตลอดจนมี
เจตคติที่ดีตอการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพการใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ
ทดลอง ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ข้ันดําเนินการทดลอง และขั้นวิเคราะหขอมูล 

  ขั้นเตรียมการทดลอง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2563 จํานวน 569 คน 
  ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ซึ่งกลุมตัวอยางที่ไดคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัด
เชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 25 คน  
  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ ตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 374  

 

เรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และความพึง
พอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูศึกษาไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนํามาจัดทํา
เปนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 23 ใชเวลาทั้งหมด 23 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

  ขั้นสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 23 แผน โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่
ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากนั้นนําเสนอแผนจัดการเรียนรูตอผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนวิชาภาษาไทย และดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาจํานวน 5 ทาน เพื่อหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลองที่ 1.00 
จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 2. การสรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และได
สรางแบบฝกจํานวน 7 เลม ไดแกเรื่อง คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท 
คําสันธาน และคําอุทาน และนําแบบฝกไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาไทย และดาน
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจํานวน 5 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดย
ทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลองที่ 1.00 และไดนําไปทดลองแบบเดี่ยว 1:1 
พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 64.81/64.44 ทดลองแบบกลุมเล็ก 1:10 มีประสิทธิภาพเทากับ 
74.63/75.00 และการทดลองภาคสนาม จํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/82.11 
และนําแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทําการใชจริงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 25 คน  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 375 

 3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ โดยศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
รวมทั้งวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และศึกษา
ทฤษฎีหลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรูที่มีสาระเกี่ยวกับชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําตาราง
วิเคราะหขอสอบตามแนวคิดดานพุทธิพิสัยของบลูม นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาไทย และดานการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการ ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค มีคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบทดสอบทุกขอที่ 1.00 แลวนําไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
คัดเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอ ที่มีคาความยาก งาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ
จําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 ขึ้นไป เพื่อนําไปใชจริง จากนั้นนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ไปหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสูตร KR20 ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .89 และนําขอสอบที่คัดเลือกไวไปใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ 
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 25 คน ตอไป  
 4. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามความพึง
พอใจเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาไทย และดานการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา จํานวน 5 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีคา
ดัชนีความสอดคลองที่ 1.00  

 ขั้นดําเนินการทดลอง 

1. กอนการทดลอง ผูศึกษาใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนการจัดการ
เรียนรูเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเปนขอสอบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 1 คาบ (50 นาที) แลวตรวจให
คะแนน  
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2. ผูศึกษาดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูศึกษาสรางขึ้น 
จํานวน 23 แผน โดยทดลองภายในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

3. หลังการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนขอสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการ
จัดการเรียนรูโดยนํามาสลับขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1 คาบ (50 นาที) และนํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก เรื่อง ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปสอบถามนักเรียน  

4. ตรวจใหคะแนน และนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
มาเปรียบเทียบความแตกตาง โดยใชการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ตอไป  

ขั้นวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝก เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยใชคาเฉลี่ย (X) สวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนําคะแนนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู จากนั้นวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาทแีบบ
ไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent)  

2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชแบบฝก เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยแบบสอบถามเปน
แบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) จากนั้นนําคาเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ  
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ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําใน
ประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม เทากับ 84.47/88.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด
ไว 

2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของ
คําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 
.05 ผลการศึกษาพบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 คะแนนกอนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ย ( X = 16.04) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD = 1.49) รอยละของคะแนนเฉลี่ย เทากับ 53.47 และหลังการจัดการเรียนรูมี
คาเฉลี่ย ( X = 26.68) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.90) รอยละของคะแนนเฉลี่ย เทากับ 
88.93 และผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยการทดสอบพบวา คา t เทากับ 33.71 คา 
p เทากับ 0.000 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําใน
ประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย 
สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนโดย
ใช แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 จังหวัดเชียงใหม 

 
 N X  S.D. t 
คะแนนทดสอบกอนเรียน 25 16.04 1.49 33.71* 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 25 26.68 0.90  
df=24, *p<.05 
 

3. ความพึงพอใขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการเรียนใชแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมทุกดาน
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 
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อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม  เทากับ 
84.47/88.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องมาจากทั้งนี้เพราะไดศึกษาวิธีการ
สรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยเฉพาะศึกษาวิธีการสรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําใน
ประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใหผูเชี่ยวชาญ ไดตรวจสอบและนําไปทดลองกับนักเรียนเปน
รายบุคคลและรายกลุม มีการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทั้งเนื้อหาและรูปภาพประกอบการ
นําเสนอตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหมีการใชสื่อ ไดหลากหลายและเปนการชวย
เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนไดเปนอยางดี เพราะการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 น้ัน นักเรียนตองศึกษา
ดวยตนเองเนนที่นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมชวยใหนักเรียนสนุกกับการเรียนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ได
ตลอดเวลาซึ่งตรงกับขอสรุปที่ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูเพื่อรูวาผูเรียนสามารถเรียน 
ถึงเกณฑที่กําหนดได ผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนตอๆ ไป เพราะเมื่อสอบผานก็จะกระตุนให
อยากเรียนรูตลอดเวลาแมจะเสียเวลาแตยังมองเห็นความสําเร็จ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง สวนครูผูสอนจะสรรหาวิธีการตางๆ มาสอน 
ทําใหผูเรียนรูสึก ไมเบื่อหนาย ทําใหครูไดฝกฝนตนเองตลอดเวลาในการที่จะหาวิธีการสอนให
ผูเรียนเขาใจ และผลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญศรี วามะชาติ6 พบวาการเรียนรู
วิชา ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี
ประสิทธิภาพ 78.94/78.31 สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไวสอดคลองกับ วลัยพร ลือเลิศธรรม7 
พบวาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.69/85.47 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว และ ปราณี 

                                                             

 6 เพ็ญศรี วามะชาติ, การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะ หลัก
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, สํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 2555 
 7 วลัยพร ลือเลิศธรรม, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก, สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. 2555 
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พันธชัย8 พบวาผลการสรางและหาประสิทธิผลของแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด ขีดเขียน
เรียนคําไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มี
ประสิทธิภาพรวม 84.94/86.65 สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ
สอดคลองกับ ผจงจิต เถินมงคล9 พบวาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยมีประสิทธิภาพเทากับ 81.59/83.46 รวมถึง วารุณี กลิ่น
อุบล10 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยคเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.52/80.48 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา หลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นั้นจะชวยให
นักเรียนรูจักคนควาไดดวยตนเอง รูจักการทํางานรวมกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มี
ความคิดริเริ่มและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีเจตคติที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่ผูสอนตองการ
ใหเกิดอยางยิ่งในการเรียนการสอน จึงเห็นควรที่จะสนับสนุนใหมีการสรางแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และเผยแพรความรู
เกี่ยวกับแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 เพื่อใชใหกวางขวางทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพื่อใหการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องสอดคลองกับผลการศึกษาของ กุหลาบ บุญเทียน11 
พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยรอยละ 86.67 ซึ่งสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

                                                             

 8 ปราณี พันธชัย, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด ขีดเขียนเรียนคําไทย กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานซําตะเคียน (ลูกเสือชาวบาน
สมุทรปราการอุปถัมภ), สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. 2556. 
 9 ผจงจิต เถินมงคล, การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัด
ประชาระบือธรรม, สํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. 2557. 
 10 วารุณี กลิ่นอุบล, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวิชูทิศ, สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร,2557. 
 11 กุหลาบ บุญเทียน, การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํา กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดบุยายใบ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 2554. 
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ระดับ .01 รวมถึง เพ็ญศรี วามะชาติ12 พบวานักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย กอนเรียนนักเรียนทดสอบไดคะแนน
รอยละ 52.18 คะแนนเฉลี่ย 20.87 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.14 
และนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไดคะแนนรอยละ 78.80 
คะแนนเฉลี่ย 31.32 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.94 สอดคลองกับ 
วลัยพร ลือเลิศธรรม13 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคะแนนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
ปราณี พันธชัย14 พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบ
ฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด ขีดเขียนเรียนคําไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคลองกับ ผจงจิต เถินมงคล15 พบวานักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึง วารุณี กลิ่นอุบล16 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยคเพื่อการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยคเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

                                                             

 12 เพ็ญศรี วามะชาติ, การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะ หลัก
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, สํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร. 2555. 
 13 วลัยพร ลือเลิศธรรม, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก, สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. 2555 
 14 ปราณี พันธชัย, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด ขีดเขียนเรียนคําไทย กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานซําตะเคียน (ลูกเสือชาวบาน
สมุทรปราการอุปถัมภ), สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. 2556. 
 15 ผจงจิต เถินมงคล, การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดประชาระบือธรรม, สํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. 2557. 
 16 วารุณี กลิ่นอุบล, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวิชูทิศ, สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร,2557. 
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1 โดยรวมอยูในระดับมาก แสดงวาผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่คาดหวังไว
ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ กุหลาบ บุญเทียน17 พบวานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํา กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากและมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันคอนขางสูง รวมถึง เพ็ญศรี วามะชาติ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสอดคลองกันคือ 0.25 สอดคลองกับ วลัยพร ลือเลิศธรรม18 พบวา ความพึง
พอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดกิจกรรมเรียนรูดวยแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับ ปราณี พันธชัย19 พบวาผลการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด ขีดเขียนเรียนคําไทย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รวมถึง วารุณี กลิ่นอุบล20 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยคเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

 
 
 
 

                                                             

 17 กุหลาบ บุญเทียน, การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํา กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดบุยายใบ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 2554. 
 18 วลัยพร ลือเลิศธรรม, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคํา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก, สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. 2555 
 19 ปราณี พันธชัย, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด ขีดเขียนเรียนคําไทย กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานซําตะเคียน (ลูกเสือชาวบาน
สมุทรปราการอุปถัมภ), สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. 2556. 
 20 วารุณี กลิ่นอุบล, การใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวิชูทิศ, สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร,2557. 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของ
คําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่เสนอไปแลวขางตน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ควรมีการสรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทยในเนื้อหาอื่น เชน คําที่มักเขียนผิด คํา
ควบกล้ํา เปนตน  

2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อหรือกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรูเนื้อหา เรื่อง ชนิดและ
หนาที่ของคําในประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนตน 
 
สรุป 

 การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคําใน
ประโยค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนกระบวนการสอนที่เนนการเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะ 
ประกอบดวยใบความรู และกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและทํากิจกรรมเพื่อฝก
นักเรียนไดมีทักษะในเรื่องที่เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาหลักสัมมาทิฏฐิในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาบริบทและสภาพปญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหสัมมาทิฎฐิกับการพัฒนา
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา การวิจัยครั้งนี้ เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 
ผลการวิจัยพบวา สัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ความเห็นชอบ ความเห็นถูก ความ
เห็นชอบ ไดแก รูจักอกุศล รูจักอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะโมหะ รูจักกุศล รูจักกุศลมูล ทําลาย
อวิชชาเสียได มีความรูแจงอริยสัจ 4 บุคคลดําเนินตามอริยมรรคเขายอมรูแจงในนิพพาน บริบท
และสภาพปญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา 
พบวา สภาพการณที่เปนอยูของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีประเด็น
ที่ตองไดรับการพัฒนาที่สําคัญอยูหลาย ๆ ประเด็นไมวาจะเปนในดานคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาในปจจุบัน วิเคราะหสัมมาทิฎฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา พบวา การไดศึกษาสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องตน
จึงชวยใหเกิดความเขาใจกระบวนการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมที่ดีงามที่เกิดจากการที่มีบุคคลคอย
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ชักนําไปสูทางที่เปนอุดมมงคล ในการสั่งสอน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่สามารถคิดได 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ที่เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนขั้น
พื้นฐานใหแกพระภิกษุและสามเณรโดยมุงเนนวิชาการในดานพุทธศาสนาเปนหลักเปนตน 

คําสําคัญ: สัมมาทิฏฐิ, พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, โรงเรียนสัพพัญูวิทยา 
 

 
Abstract 

this research It has three objectives: (1) to study the principle of 
rightness in the Buddhist scriptures doctrine (2) to study the context and 
problematic conditions of studying the Scriptures in the General Education 
Department of the School of Sopology, and (3) to study the samadhi. Thi and 
the development of monastic education in the department of general 
education of the School of Sop Punyu Wittaya this research is a qualitative 
research by collecting documents and in-depth interviews with key informants 
The results showed that Sammā Diṭṭhi is a factor that contributes to 
intellectual development from the learning process and a noble environment 
in which a person leads an auspicious path or paratoghosa in teaching, 
transmitting, telling, in order to create a learning process that and leading to 
Yonisomanasikarn This is the beginning of education as the primary way of 
wisdom and right mindfulness. to solve the problems of all kinds of sufferings, 
as for the context and problems of the study of the Scriptures, the general 
education department of the School of Sopology The status quo of the 
teaching management of the General Education Department There are several 
issues that need to be developed, such as the quality and standards of the 
current education management of Phrapariyattidhamma School, General 
Education Department. There is not a strong enough development strategy to 
guide education management in that context in order to create religious heirs. 
and carry out the propagation of Buddhismto communities in the area of 
responsibility effectively An analysis of Sammā Diṭṭhi and the development of 
Phrapariyatthidhamma education in the general education department of the 
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Soppunyut Wittaya School Having studied Sammā Diṭṭhi as a preliminary basis 
thus helps to understand the 4 Noble Truths, resulting in the development of 
wisdom from the process of learning in a noble environment where people 
lead a path that is auspicious or paratoghosa in teaching, transmitting, telling, in 
order to to create a learning process leading to Yonisomanasikara As for the 
development of Phra Pariyat Dharma education, it is a school that provides 
basic teaching for monks and novices with a focus on academics in Buddhism. 

Keywords : Sammā Diṭṭhi, Priesthood, Department of General Education,  
   Sappanyuwittaya School 
 
 
บทนํา  

สังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมแหงการแสดงความเห็น ในเวลาที่เกิดปญหาตาง ๆ ขึ้น 
ทั้งในแงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีการดําเนินชีวิตและการศึกษา ตลอดจนปญหาทาง
ศีลธรรมหรือจริยธรรม จนบางครั้งกลายเปนการเพิ่มปญหาและบุคคลอื่นที่ไมเห็นดวยมักจะ
ไดรับการตัดสินจากบุคคลนั้น ๆ วาเปนมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นไมถูกตอง จึงเกิดปญหาวาที่
จริงความเห็นที่ถูกตองหรือสัมมาทิฏฐิคืออะไร เพราะสัมมาทิฏฐิ โดยทั่วไปพบวา มักถูกใหคํา
นิยามสั้น ๆ เพียงความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกตอง หรือความเขาใจที่ถูกตอง ทําใหผูไดยินได
ฟงติดอยูเพียงกรอบที่ใหเขาใจในระดับผิวเผินจึงเปนเรื่องที่นาวิตก ทั้งนี้เพราะองคความรูใน
สวนนี้ถือไดวาเปนเปนความรรูเบื้องตน ตั้งแตจุดเริ่มตนจวบจนสิ้นสุดแหงการประพฤติ
พรหมจรรยในพระพุทธศาสนา อริยมรรด 8 คือ สัมมาทิฏฐิ มีบทบาทสําคัญตามที่ปรากฏ
เนื้อความในมหาจัตตาฬีสกสูตร มัชฌิมนิกาย ปณณาสก วาภิกษุทั้งหลาย บรรดามรรคมีองค 8 
นั้น สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา คือ สัมมาทิฏฐิยอมทําลายมิจฉาทิฏฐิได และบาปอกุศลเปนอเนก
อนันตอันมีมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ก็เปนอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทําลายแลว กุศลธรรมเปนอเนก
อนันตอันมีสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ยอมถึงความเจริญเต็มที่1 หรือพุทธพจนที่กลาวถึงสัมมาทิฏฐิ
อื่น ๆ อาทิ เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมเกิดขึ้น 
หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไปเหมือนสัมมาทิฏฐินี้เมื่อเปนสัมมาทิฏฐิ อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ก็ไม

                                                             
1 ม.อุ. (ไทย) 14/142/181 
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เกิดข้ึน และที่เกิดแลวก็เสื่อมไป2 เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิที่ยังไม
เกิดข้ึนก็เกิดข้ึน.....เปนไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการ พิจารณา
โดยแยบคายสัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้น3 สัมมาทิฏฐิจึงมี
ความสําคัญที่สุดประการหนึ่งเพราะเปนปจจัยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและสังคม  

การศึกษาพระปริยัติธรรมเปนการศึกษาพระธรรมวินัยขั้นพื้นฐานที่สําคัญ เพื่อเรียนรู
พระพุทธศาสนา พระภิกษุสามเณรเปนกําลังสําคัญสามารถศึกษาพระธรรมวินัยไดสะดวกและ
ทั่วถึง เปนวิชาพื้นฐานนําไปสูสัมมาปฏิบัติ ปจจุบันการศึกษาแผนกธรรมเนนการพัฒนาศาสน
ทายาทใหมีความรูความสามารถ สามารถดํารงพระพุทธศาสนาไว เปนสวนหนึ่งในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตกาลจนถึงปจจุบันหนวยงานที่รับผิดชอบคือสํานักงานแมกองธรรม
สนามหลวงและกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ การศึกษาเปนการ
สรางและเพิ่มพูนความรู ความคิดของบุคคล เพื่อใหสามารถปรับตัวไดในสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของคนในสังคม ในการศึกษาหาความรูสวนหนึ่งเปนการกระทําโดยเสรี
ตามความสนใจใครรูของตัวบุคคลเอง และอีกสวนหนึ่งเปนการกําหนดใหโดยผูใหญสําหรับ
เยาวชนหรือโดยรัฐสําหรับประชาชน การศึกษาสวนแรกเปนการจัดใหและแสวงหาโดยเสรีทั้ง
ทางฝายผูใหและผูรับ ไมวาจะเปนการจัดใหโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม ยอมมีการควบคุม
ประเภทและมาตรฐานของความรูที่ใหดวยหลักสูตรเนื้อหาทางราชการกําหนดและบังคับใหตอง
รับการศึกษาเชนนี้อยางนอยในระดับหนึ่ง การศึกษาพระพุทธศาสนาหลายประการ เชน ทําให
พระสงฆสามเณรมีความอุตสาหะในการศึกษาเลาเรียนมากขึ้น เพื่อมิใหมีความรูดอยกวา
ประชาชนที่เขามาศึกษาธรรมวินัย และทําใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมของ
ศาสนาดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการเผยแผศาสนา4 ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหความสนใจในการศึกษาสภาพและปญหาของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและพบผล
การศึกษาอยางนาสนใจ5 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือ 
1) ปญหาอุปสรรคดานหลักเนื้อหาของหลักสูตรมีมากเกินไป ขาดการแกไขปรับปรุงและไม
เหมาะสมกับผูเรียนในปจจุบัน 2) ปญหาอุปสรรคดานการจัดการเรียนการสอน คือ การจัดครู

                                                             
2 องฺ.เอกก. (ไทย) 20/301/38 
3
 องฺ.เอกก. (ไทย) 20/303/38 

4 ประมูล สารพันธ และ อินถา ศิริวรรณ, การศึกษาแนวทางพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550), หนา 2. 

5 พระมหาธีรสุข ธมฺมสาโร (อุปไชย), “การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี กรณีศึกษา
สํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554. หนา 132-139. 
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เขาสอนยังไมเปนระบบและไดมาตรฐานขาดแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจนและการสอนขาด
ความยืดหยุน 3) ปญหาอุปสรรคดานสื่อการเรียนการสอน คือ สื่อที่ทันสมัยไมเพียงพอ สิ่งที่มี
อยูขาดคุณภาพไมไดมาตรฐาน 4) ปญหาอุปสรรคดานกิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมที่
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนมีนอยเกินไป ขาดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไดเรียนมา 5) ปญหา
อุปสรรคดานการวัดผลและประเมินผล คือ เวลาในการเตรียมตัวเพื่อวัดผลประจําเดือนนอย
เกินไป การวัดผลเนนความจําเปนหลัก และขาดการบันทึกขอมูลที่เปนระบบซึ่งสอดคลองกับ 
พระมหาสุเมธา ยุระชัย6 สภาพปญหาของการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม จังหวัดสระบุรี คือ 1) ดานหลักสูตรการสอน หลักสูตรมีเนื้อหามากในแตละวิชา
และไมสอดคลองกับระยะเวลาในการเรียน ไมมีมาตรฐานในการจัดตารางเรียนและไมมี
กฎระเบียบวาดวยการบริหารสํานักเรียน 2) ดานการวางแผนการสอน ครูผูสอนสวนใหญไมมี
การวางแผนการสอนขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการสอน ไมใหความสําคัญกับการ
วางแผนการสอนและครูผูสอนสวนใหญไมมีคุณวุฒิดานวิชาชีพครู 3) ดานการจัดการเรียนการ
สอน ครูผูสอนเนนการสอนแบบบรรยาย ขาดการจัดกิจกรรมที่จูงใจผูเรียน มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิ
และประสบการณในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันไป ไมไดเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัยและไมไดกําหนดคุณสมบัติของครูผูสอน ผูบริหารสํานักเรียน
ไมใหความสําคัญกับการคัดเลือกคุณสมบัติของครูผูสอน 4) ดานสื่อการเรียนการสอน สื่อการ
สอนไมทันสมัย ไมนาสนใจขาดงบประมาณในดานการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน และ
การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนขึ้นอยูกับความพรอมและทุนทรัพยของแตละสํานักเรียน
หรือโรงเรียนเปนหลัก 5) ดานการวัดผลและประเมินผล ขาดการประเมินผลตามสภาพจริง ให
ความสําคัญกับการสอบในสนามหลวงมากกวาการวัดผลในขณะเรียนไมสามารถนําผลการ
ประเมินที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอนจะเห็นไดวาสภาพปญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีนั้นมีปญหาอยูหลายดานซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนอยางหลีกเสี่ยงไมได 

ดวยความสําคัญและเหตุผลดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการ
พัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโรงเรียนสัพพัญูวิทยาไดนําเอา 
หลักสัมมาทิฏฐิมาพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียนสัพพัญู
วิทยาโดยชอบธรรมและถูกตองในทางสายกลางเพราะมีความเชื่อและศรัทธาในคําสอนของ
พระพุทธเจาอยางเต็มเปยมวาการนําหลักสัมมาทิฏฐิมาเสนอเปนรูปแบบการสงเสริมการทาํงาน
                                                             

6 พระมหาสุเมธา ยุระชัย, “สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆโรงเรียนพระ
ปริยติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,(นครราชศรีมา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี), 2550. หนา 111-114. 
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ในองคกร เมื่อนําไปใชจะเกิดเปนองคกรที่ดี มีความสุข ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม หรือที่
เรียกวา องคกรแหงความสุขอยางแทจริง นําพาใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายสูงสุดที่วางไว 
และสงผลใหองคกรกอเกิดบุคคลเอื้ออารีย สังคมสามัคคี ทุกคนได ทุกคนดี มีสุขดวยกันและทั่ว
กันตลอดไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
2. เพื่อศึกษาบริบทและสภาพปณหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา  
3. เพื่อวิเคราะหสัมมาทิฎฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี ้

รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
สัมภาษณแบบเชิงลึก (in-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ดังนี้  
1) ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary 
Sources) ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา ฏีกา อนุฏีกาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช 2539 2) ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจากเอกสาร
ชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก ตํารา วิทยานิพนธ รายการงานวิจัย หนังสือ เอกสาร
ที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเทอรเน็ต รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลเชิงลึก 

แบงกลุมผูใหขอมูลออกเปน 4 กลุม คือ กลุมผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา กลุมครูฆราวาส กลุมนักเรียน และกลุมนักวิชาการ จํานวน 9 รูป/คน ไดแก กลุม
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ผูบริหารโรงเรียนพระริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 2 รูป กลุมครูฆราวาสจํานวน 2 คน กลุม
นักเรียน 3 รูป และและกลุมนักวิชาการ จํานวน 2 ทาน รวมทั้งหมด จํานวน 9 รูป/คน 

 
เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ ให
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งขอเอกสารตรวจสอบเครื่องมือ 
จากบัณฑิตศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินงานดังนี้ 1) ผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายที่จะสัมภาษณ ทําการนัดหมาย
เรื่องสถานที่และเวลาที่จะทําการสัมภาษณ ผูวิจัยแนะนําตัว ชี้แจงพรอมอธิบายวัตถุประสงค
ของการวิจัย รายละเอียดของแบบสัมภาษณและอธิบายประเด็นการสัมภาษณใหเขาใจถูกตอง 
2) ดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 3) เมื่อทําการสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว ตรวจสอบความ
สมบูรณและจัดลําดับขอมูล 4) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะหและประมวลผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

ดําเนินการดังนี้ 1) นําขอมูลของผูใหสัมภาษณมาวิเคราะห 2) นําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณมาตรวจสอบความถูกตอง 3) เรียบเรียงผลวิเคราะหขอมูลที่ไดแบบพรรณนา และ 4) 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

1. สัมมาทิฏฐิในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดง
บทบาทความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ คือ เปนในฐานะที่ประดุจแกนนําแสงสวางมาสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในฐานะที่เปนหัวหนาในเสนทางแหงมรรคคือการตั้งตนเห็นชอบดวยปญญาตาม
ความเปนจริงในหลักอริสัจ สัมมาทิฏฐิเปนแสงสวางเริ่มตนหรือบุพนิมิตแหงการรูแจงเขาถึงอริ
สัจคือเปรียบไดดังวาเมื่อดวงอาทิตยฉายแสงขึ้นยอมเปนสัญญาณ 

บอกลวงหนาวาเปนเวลาแหงรุงอรุณในการพัฒนาชีวิต สัมมาทิฏฐิในฐานะที่เปนเหตุ
ปจจัยใหเกิดกุศลธรรมในดานอื่น ๆ ไดเกิดขึ้นตามหลักธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน 
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน เพื่อประโยชนสุขสามารถที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คน
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ทั่วไปปรารถนา มี ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน สัมมาทิฏฐิในฐานะเปนทางสายกลาง เพราะ
ความเห็นเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่อาจนําวิถีและสังคมมนุษยไปสูความดีความเจริญ หรือไปสูความ
เสื่อมก็ได การไดศึกษาความสําคัญของสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องตนจึงชวยใหเกิดความเขาใจไป
ตามลําดับโดยมีปจจัยกอใหเกิดการพัฒนาปญญาจากกระบวนการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทีด่งีาม
ที่มีบุคคลนําไปสูทางที่เปนอุดมมงคลหรือปรโตโฆสะในการสั่งสอน ถายทอด บอกเลา เพื่อให
เกิดกระบวนการเรียนรูที่สามารถนําไปสู โยนิโสมนสิการ ทําใหคนรูจักคิด อันจุดเริ่มของ
การศึกษา จึงจะเสนอวิธีคิดที่เรียกวาโยนิโสมนสิการตามที่พระพุทธเจาไดทรงแนะนําไวเปน
วิถีทางเบื้องตนแหงปญญาและสัมมาทิฎฐิ ทําใหแกปญหาในการดับทุกขและเปนเครื่องชวยให
เกิดความสมดุล และไดมีทางออกในยามที่ถูกความคิดตามแนวนิสัยเดิมชักนําไปสูความอับจน 
ความทุกข และปญหาบีบคั้นตาง ๆ 

2. บริบทและสภาพปญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียน
สัพพัญูวิทยา พบวา โรงเรียนสัพพัญูวิทยา ต้ังอยูวัดดอยสัพพัญู เลขที่ 491 หมูที่ 6 ตําบล
ดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัด สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขต 5 เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 ผูบริหาร 1 รูป 
ครู 8 รูป/คน นักเรียน 53 รูป สวนสภาพการณที่เปนอยูของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษามีประเด็นที่ตองไดรับการพัฒนาที่สําคัญอยูหลาย ๆ ประเด็นไมวาจะเปนใน
ดานคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาในปจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาทั้งยังไมเปนที่ยอมรับจากสังคมในวงกวาง ความไมชัดเจนในอัตลักษณของการจัด
การศึกษาที่สอดคลองกับบริบทที่ควรจะเปนอยางแทจริง ประสิทธิภาพของระบบการ
ดําเนินการดานการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ที่ยังไมมีทิศทางการพัฒนา และขาด
ความชัดเจนในการสรางเอกภาพทางการบริหารใหกับกลุมโรงเรียน นอกจากนั้นยังพบวาการ
สรางพันธสัญญาการดําเนินงาน และการจัดการศึกษาเพื่อการสรางศาสนทายาทที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันยังไมไดมีการกําหนดใหมีขึ้นอยางเปนรูปธรรมมากนัก จะมีเพียงการดําเนินงาน
ตามกรอบแนวปฏิบัติของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนสําคัญ อีกทั้งโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เดนชัดพอที่จะเปนแนวทางของการ
จัดการศึกษาในบริบทพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสรางศาสนทายาท และดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา
แกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสํานักงานระพุทธศาสนาแหงชาติจึงได
กําหนดใหมีการจัดทํา แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อใหกลุมโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดใชเปนแนวทางในการที่จะปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา การ
เผยแผพระพุทธศาสนาที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับสภาพการณของทองถิ่น
ตอไป  
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3. วิเคราะหสัมมาทิฎฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา พบวา การไดศึกษาความสําคัญของสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องตนจึงชวย
ใหเกิดความเขาใจไปตามลําดับโดยมีปจจัยกอใหเกิดการพัฒนาปญญาจากกระบวนการเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมที่ดีงามที่มีบุคคลนําไปสูทางที่เปนอุดมมงคลหรือปรโตโฆสะในการสั่งสอน 
ถายทอด บอกเลา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูโยนิโสมนสิการ ทําใหคนรูจักคิด หรือ
คิดเองเปนอันจุดเริ่มของการศึกษา จึงจะเสนอวิธีคิดที่เรียกวาโยนิโสมนสิการตามที่พระพุทธเจา
ไดทรงแนะนําไวเปนวิถีทางเบื้องตนแหงปญญาและสัมมาทิฎฐิ ทําใหแกปญหาดับความทุกข
และเปนเครื่องชวยใหเกิดความสมดุล และไดมีทางออกในยามที่ถูกความคิดตามแนวนิสัยเดิม
ชักนําไปสูความอับจน ความทุกข และปญหาบีบคั้นตาง ๆ 

การจะพัฒนานักเรียนใหตรงประเด็นจะตองวิเคราะหคุณลักษณะผูเรียนที่ศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหชัดเจนกอน ในโรงเรียนใหญ ๆ ที่มีการสอบ
คัดเลือกนักเรียนอาจจะไมลําบากในการสอนหรือมอบหมายงานใหนักเรียนทํา เพราะนักเรียน
สวนนั้นมักจะมีความสามารถทางการเรียนดีในระดับหนึ่ง แตนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจํานวนไมนอยหรืออาจกลาวไดวาสวนใหญ มักจะเปนนักเรียนที่มาจากครอบครัว
ยากจน ที่มาบวชเรียนก็เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของพอแมลง การที่จะพัฒนานักเรียนเหลานี้
ใหเรียนเกงในระยะเวลาอันสั้นอาจจะทําไมไดงาย ๆ ครูจํานวนหนึ่งมักจะพูดวา อยางนอย
โรงเรียนปริยัติธรรมก็ชวยสอนวิชาคนสอนศีลธรรมใหเด็กเหลานี้ไดฝกฝน แมจะเรียนไมเกง แต
ก็ขอใหเปนคนดี ออกไปชวยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควร ก็พอใจแลว ดังนั้น อาจจะตองพัฒนา
ความสามารถขั้นพื้นฐานใหนักเรียนอานออกเขียนคลอง ใฝรูไฝเรียนกอน แลวจึงคอยพัฒนา
ความสามารถทางดานวิชาการอีกชั้นหนึ่ง หมายถึงอาจตองพัฒนา 2 ระดับคือ ระดับแรกทําให
เรียนรูเปน ระดับที่สองจึงคอยเพิ่มเติมวิชาการปกติเขาไปการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน
ประเภทนี้จึงเปนภารกิจที่ทาทายมาก ครูตองทํางานเหนื่อยเปนสองเทาชีวิตความเปนอยูของ
นักเรียนใหมีความสุขตามอัตภาพนักเรียนตองไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อยางนอยก็ตอง
ใหเหมาะสม กลาวคือ ขณะที่จําวัดอยู ณ วัดที่ตั้งโรงเรียนหรือวัดที่เปนเครือขาย โรงเรียนตอง
เขาไปดูแลสภาพชีวิตความเปนอยู จัดหาเครื่องเรียนและอุปกรณดํารงชีพใหตามสมควร อาทิ ที่
พักตองสะอาด มีที่วางหนังสือ ที่วางเครื่องนุงหม ที่วางเครื่องใชสําหรับพระภิกษุสามเณร  
(สวนใหญเปนสามเณร) กําหนดตารางตรวจเยี่ยมใหคําแนะนําตลอดจนกําหนดบททําโทษถา
หองพักไมเรียบรอย ตองใชระเบียบวินัยในการกํากับดูแลใหนักเรียนพัฒนาความรับผิดชอบ
ตนเองดวย  
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สรุปคือ ไมสามารถพัฒนาเฉพาะความสามารถทางดานวิชาการเทานั้น แตจะตอง
พัฒนาสภาพชีวิตความเปนอยูของนักเรียนไปในคราวเดียวกันดวย เพราะมีสวนชวยเสริมและ
สนับสนุนใหทั้งสองดานเปนไปอยางสมดุล 

สัมมาทิฎฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโรงเรียน
สัพพัญูวิทยาพอที่จะสรุปได ดังนี้ 

ดานการบริหารโรงเรียน การบริหารหลักสูตรและการสอน ตองเริ่มจากการวิเคราะห
โครงสรางหลักสูตรของโรงเรียนที่คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสานักศึกษา  
ในกํากับของมหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดข้ึน แตตองใหเปนไป
ภายในหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้นคือโรงเรียนมีภารกิจ
บริหารหลักสูตรและการสอน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 หลักสูตรดานสามัญ คือ การจัดการเรียนการ
สอนตามกลุมสาระ 8 กลุมคือภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาพลานามัย ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ กลุม
นี้ตองบริหารใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สพฐ. สมศ. 
สทศ. สภาการศึกษา เปนตน  

กลุมที่ 2 หลักสูตรดานวิชาการพระพุทธศาสนาคือ ภาษาบาลี พุทธประวัติ ธรรมวินัย 
และศาสนปฏิบัติ กลุมนี้ตองบริหารใหสอดคลองกับสํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง และ
สํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง เพราะนักเรียนสวนใหญมีหนาที่ตองไปสอบนักธรรมและมหา
เปรียญตามนโยบายของมหาเถรสมาคมที่กํากับผานลําดับชั้นการปกครองคณะสงฆ ระดับ
โรงเรียน ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบระดับบริหารและคณะกรรมการ ทําหนาที่กําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากบริหารงานวิชาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แลว จะตองคํานึงถึงการทดสอบระดับชาติ 2 ประเภทคือ O-NET และ B-NET (การทดสอบ
วิชาการพระพุทธศาสนาระดับชาติ  

ดานขบวนการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู สถานศึกษามีการจัด
โครงสรางและระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมีความเอื้อเฟอ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีโครงการ กิจกรรมที่นําไปสูการ
พัฒนาสถานศึกษา ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

ดานบุคลากรครู สําหรับครู  ตองศึกษาภาระหนาที่บทบาทของตนในการการ
รับผิดชอบงานสอนตองพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน การผลิตสื่อการ
เรียนการสอน เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การวัดและประเมินผล และในยุค
ปจจุบันจะตองพัฒนาเทคนิคการสอนตาง ๆ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิการศึกษาในระดับ
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ปริญญาตรี สอนตามความถนัดวิชาเอกที่จบการศึกษา มีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยี
แสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองและจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานงบประมาณในการจัดการตางๆ โรงเรียนปริยัติธรรมฯ สวนใหญงบประมาณไม
เพียงพอตอการพัฒนาทั้งดานการจัดการเรียนการสอน พื้นที่ ขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร 
(เงินเดือน) งบประมาณสาหรับบริหารจัดการมีไมเพียงพอขาดงบอุดหนุนการจัดการศึกษาตาม
รายหัวนอยเกินไป ทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลําบาก เนื่องจากในปจจุบัน
เศรษฐกิจทางสังคมคอนขางยิ่งแย บางกิจกรรมจึงขาดงบประมาณหรือทําเรื่องของบประมาณ
ไดชักชาไปมาก ทําใหโรงเรียนตองหาวิธีจักการงบประมาณตาง ๆ  

ดานสื่อสารสนเทศ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของผูเรียนและใหเปนไปตามหลักสูตรตรงตามตัวชี้วัดมาตรฐานของสถานศึกษา ครู
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยนึกถึงความแตกตางของผูเรียน โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญนอกจากนี้ครูยังมีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหลงเรียนรูและ
แหลงสืบคนขอมูลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีการกําหนดแผนการจัดการการเรียนรู 
การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนใหกลาแสดงออก 
กลาแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ยอมรับความคิดเห็นและทํางานรวมกับผูอื่น
ได สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับ
ผูเรียนตามหลักสูตร มีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยสุขภาวะที่ดีแกผูเรียน มีระบบการแนะ
แนว ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และจัดใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

ดานสวัสดิการบุคลากรและนักเรียน สวัสดิการสําหรับบุคลากรไมเพียงพอตอการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน ควรตองใหความสําคัญตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของครูและ
นักเรียนในทุก ๆ ดานเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ดานสวัสดิการ
บุคลากรและนักเรียน ไดแก สวัสดิการบุคลากรไมมีและสวัสดิการนักเรียนก็ไมมี ยังขาด
ความสามารถในการเดินทางไปเรียน อาทิ ผูศึกษาไมมีพาหนะในการเดินทางโดยเฉพาะผูที่มา
จากที่ไกล สวนครูนั้นทํางานหนักมากเพราะแตละคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบของตนเองแต
เงินเดือนและสวัสดิการนั้นนอยมากไมพอตอครูเทาที่ควร สวนดานสวัสดิการของนักเรียนนั้นก็
พออยูไดทางโรงเรียนไดจัดหาใหเพิ่มอยูโดยปกติ 

ดานผูเรียน ผูเรียนสามารถอานออกเขียนได สามารถเขียนสื่อสารได รูจักวางแผน 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น สามารถสืบคนขอมูล
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวา
สิ่งไหนดี สิ่งใดไมดี สําคัญ จําเปน รูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงโทษและภัย
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ของสิ่งเสพติด มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความเขาใจเรื่องความคิดแตกตางระหวางบุคคล
ตางๆ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต กลาแสดงออก และกลาแสดงความคิดเห็น มีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการหาความรูดวยตนเอง พัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้พบวา ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงบทบาทความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ คือ 
เปนในฐานะที่ประดุจแกนนําแสงสวางมาสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฐานะที่เปนหัวหนา 
ในเสนทางแหงมรรคคือการตั้งตนเห็นชอบดวยปญญาตามความเปนจริงในหลักอริยสัจในการ
พัฒนาชีวิต สัมมาทิฏฐิในฐานะที่เปนเหตุปจจัยใหเกิดกุศลธรรมในดานอื่น ๆ เปนตน สัมมาทิฏฐิ
ในฐานะเปนทางสายกลาง เพราะความเห็นเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่อาจนําวิถีและสังคมมนุษยไปสู
ความดีความเจริญหรือไปสูความเสื่อมก็ได กอใหเกิดการพัฒนาปญญาจากกระบวนการเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมที่ดีงามที่เกิดจากการที่มีบุคคลคอยชักนําไปสูทางที่เปนอุดมมงคลหรือปรโตโฆ
สะในการสั่งสอน ถายทอด บอกเลา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่สามารถคิดไดเพื่อนําไปสู
โยนิโสมนสิการ ทําใหคนรูจักคิด หรือคิดเองอันเปนจุดเริ่มของการศึกษา จึงจะเสนอวิธีคิดที่
เรียกวาโยนิโสมนสิการตามที่พระพุทธเจาไดทรงแนะนําไวเปนวิถีทางเบื้องตนแหงปญญาและ
สัมมาทิฎฐิ ทําใหแกปญหาดับความทุกขและเปนเครื่องชวยใหเกิดความสมดุล และไดมีทางออก
ในยามที่ถูกความคิดตามแนวนิสัยเดิมชักนําไปสูความอับจน ความทุกข และปญหาบีบคั้นตาง ๆ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สยาม ใจมาคํา “ศึกษาการวิเคราะหสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาเถร
วาท” ผลจากการศึกษาพบวา สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นที่พัฒนาขึ้นจากความเชื่อหรือ
ความเขาใจอยางถองแท ตอความรูที่ถูกตอง สัมมาทิฏฐิมีขอบขายเนื้อหาครอบคลุม สองระดับ
คือ ระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระ ในระดับโลกิยะ อาศัยความเชื่อในกฎแหงกรรมเปน
แกนกลาง ขณะที่ ในระดับโลกุตตระนั้น อาศัยการเห็นแจงในกฎอิทัปปจจยตา หรือ
หลักปฏิจสมุปบาท ทั้งนี้ เกณฑที่นํามาวินิจฉัยสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะ คือหลักกุศลกรรมบถ 
และหลักวินิจฉัยผลกระทบที่กอคุณประโยชน สวนในระดับโลกุตตระนั้น ใชไตรลักษณเปน
เกณฑวินิจฉัย7 วิจิตร เกิดวิสิษฐ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปรัชญานอกระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏ
ในพระไตรปฎก” ผลการศึกษา พบเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสัมมาทิฎฐิถูกจัดอยูในประเภท

                                                             
7 สยาม ใจมาคํา, “การวิเคราะหสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาเถรวาท”, การคนควาแบบอิธระ-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2551. 
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ของทิฏฐิโดยบรรยายใววา ทิฏฐิเปนคํากลาง ๆ ถาเปนฝายปฏิฐานก็ใชคําวาสัมมานําหนา เปน
สัมมาทิฏฐิแปลวา ความเห็นชอบ เปนทิฏฐิที่ทางพุทธศาสนารับรองวาถูกตอง ถาเปนทิฏฐิฝาย
นิเสธ ก็ใชคําวามิจฉานําหนา เปนมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งแปลวา ความเห็นผิด เปนทิฏฐิที่พุทธศาสนา
ปฏิเสธ สัมมาทิฏฐิแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ โลกียสัมมาทิฏฐิ และโลกุตตรสัมมาทิฎฐิ
โลกียสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิช้ันโลกียะ เกิดจากความรู ความเขาใจเหตุผล โดยอาศัยการอบรม
สั่งสอนปลูกฝงกันสืบมาในสังคม ตลอดจนความรูความเขาใจตามหลักศาสนา ชวยใหเกิดความ
ประพฤติดีประพฤติชอบ และดําเนินชีวิตในทางที่ดีงาม ทําใหสังคมสงบเรียบรอย ผูคนอยูเย็น
เปนสุข โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ เปนสัมมาทิฏฐิช้ันโลกุตตระ เกิดจากการรูแจงเกี่ยวกับโลก และชีวิต
ถูกตองตามความเปนจริง ตามสภาวะของมันและตามความเปนไปโคยธรรมดาแหงเหตุปจจัย
เปนตน เปนทิฏฐิที่เกิดจากการปฏิบัติจนไดความเห็นแจงในอริยมรรค อริยผล ตั้งแตพระ
โสดาบันข้ึนไป สัมมาทิฏฐิช้ัน โลกุตตระอาจเริ่มจากความเขาใจตามแนวโลกุตตระในชั้นตนที่ยัง
เนื่องกับโลกียแตขัดอยูในแนวของโลกุตตระ ซึ่งจะเจริญสมบูรณเปนโลกุตตรสัมมาทิฏฐิตอไป 
เมื่อเปนสุขไดบรรลุมรรดผลเปนพระโสดาบันบุคคลในมโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอก
นิบาต ไดจําแนกสัมมาทิฏฐิออกเปน 5 ประเภท คือ กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ (การเชื่อกรรม และ
ผลของกรรม) ฌานสัมมาทิฏฐิ (การบรรลุฌาน) วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ (เห็นสัจจะตามแนวโลกุต
ตระ) มัคคสัมมาทิฏฐิ (การเห็นแจงในอริยมรรค) ผลสัมมาทิฏฐิ (การเห็นแจงในอริยผล) ทั้ง 5 
ประเภทนี้ สามอยางแรกเปนโลกียสัมมาทิฏฐิ สองอยางหลังเปนโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ8 วรรณดี 
หนูหลง ทํ าการวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาตนดวยทางสายกลาง” ผลการศึกษาพบวา 
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางนั้น เมื่อเริ่มตนทางเปนการใหหยุดและเลิกเดินบนเสนทาง
ชีวิตที่ผิด ซึ่งเปนไปสุดโตง 2 ทาง คือ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค ตอนตอไปของ
ทางเปนการบอกใหทํา คือ การเริ่มตนสรางสัมมาทิฏฐิใหมีขึ้น สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ
หรือความเห็นอันถูกตองนี้ พระพุทธองคไมใหหยุดเพียงแคการเห็น แตใหรูตามที่เห็นจึงเปน
เรื่องของญาณ ไมใชเปนเพียงการเกิดขึ้นจากดวงตา คือเห็นเทานั้น ครั้นเมื่อรูแลวหากใครครวญ
ตอไปจะเกิดความรูแจงและทั่วถวน เรียกวา ปญญา ในวิชชาสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค 
พระพุทธองคกลาวถึงความรูในอริยสัจ วาเปนวิชชา9  

                                                             
8 วิจิตร เกิดวิสิษฐ, “ปรัชญานอกระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก”, วิทยานิพนธ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2528. 
9 วรรณดี หนูหลง, “การพัฒนาตนเองดวยทางสายทางสายกลาง”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2542. 
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2. บริบทและสภาพปญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโรงเรียน
สัพพัญูวิทยา  

พบวา โรงเรียนสัพพัญูวิทยา ที่อยู วัดดอยสัพพัญู เลขที่ 491 หมูที่ 6 ตําบลดอน
เปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สังกัด สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขต 5 เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 ผูบริหาร 1 รูป ครู 9 
รูป/คน นักเรียน 53 รูป สวนสภาพการณที่เปนอยูของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษามีประเด็นที่ตองไดรับการพัฒนาที่สําคัญอยูหลาย ๆ การจัดการศึกษาในปจจุบัน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งยังไมเปนที่ยอมรับจากสังคมในวงกวาง 
ความไมชัดเจนในอัตลักษณของการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทที่ควรจะเปนอยางแทจรงิ 
ประสิทธิภาพของระบบการดําเนินการดานการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ที่ยังไมมี
ทิศทางการพัฒนา และขาดความชัดเจนในการสรางเอกภาพทางการบริหารใหกับกลุมโรงเรียน 
อีกทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมมียุทธศาสตรการพัฒนาที่เดนชัดพอที่จะ
เปนแนวทางของการจัดการศึกษาในบริบทพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสรางศาสนทายาท และดําเนินการ
เผยแผพระพุทธศาสนาแกชุมชนในพื้นที่ รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติจึงไดกําหนดใหมีการจัดทํา แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อใหกลุม
โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดใชเปนแนวทางในการที่จะปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนา พระมหาธรรมรัต 
อริยธมฺโม (ยศขุน) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆในบริบทแหง
สังคมไทยยุคปจจุบัน” ผลการศึกษาพบวา สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยแบงออกได
เปน 2 ประเภท คือ การศึกษาระบบเดิมของคณะสงฆ และการศึกษาที่คณะสงฆจัดให
สอดคลองกับระบบของรัฐการศึกษา ที่เปนการศึกษาของคณะสงฆโดยตรง คือ พระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลี การศึกษาของคณะสงฆกับบริบทของสังคมไทยยุคปจจุบันมทีัง้ทีเ่ปน
จุดออน และจุดแข็งภายในตัวโดยจุดแข็งอยูที่ความเปนอิสระในกระบวนการเรียนการสอนการ
วัดผลประเมินผลใชระบบ สวนกลางการสอบใชการเขียนแบบอัตนัยการจัดการศึกษา มิไดมุงผล
กําไรแตมุงผลเพื่อพัฒนาความรูใหแกผูเรียนจริงๆ สวนจุดออนของการศึกษาของคณะสงฆไทย
อยูที่ ไมสามารถเตรียมคนหรือศาสนทายาท ใหสามารถที่จะเผชิญกับยุคสมัยแหงการ
เปลี่ยนแปลงไดทําใหสังคมสงฆออนแอ และเกิดวิกฤติขึ้นภายในองคกรของคณะสงฆเอง ขาด
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การเชื่อมตอกับระบบการศึกษาของรัฐเปนการศึกษาแบบรวมศูนยขาดการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง10  

3. วิเคราะหสัมมาทิฎฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา พบวา การไดศึกษาความสําคัญของสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องตนจึงชวย
ใหเกิดความเขาใจไปตามลําดับโดยมีปจจัยกอใหเกิดการพัฒนาปญญาจากกระบวนการเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมที่ดีงามที่เกิดจากการที่มีบุคคลคอยชักนําไปสูทางที่เปนอุดมมงคลหรือปรโตโฆ
สะในการสั่งสอน ถายทอด บอกเลา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่สามารถคิดได เพื่อนําไปสู
โยนิโสมนสิการ ทําใหคนรูจักคิด หรือคิดเองเปนอันจุดเริ่มของการศึกษา จึงจะเสนอวิธีคิดที่
เรียกวาโยนิโสมนสิการตามที่พระพุทธเจาไดทรงแนะนําไวเปนวิถีทางเบื้องตนแหงปญญา และ
สัมมาทิฎฐิทําใหแกปญหาดับความทุกขเปนเครื่องชวยใหเกิดความสมดุล และไดมีทางออกใน
ยามที่ถูกความคิดตามแนวนิสัยเดิมชักนําไปสูความอับจนหนทาง ความทุกข และถูกปญหาบีบ
คั้นตาง ๆ  

สัมมาทิฎฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของโรงเรียน
สัพพัญูวิทยาพอที่จะสรุปได ดังนี้ 1. ดานการบริหารโรงเรียน การบริหารหลักสูตรและการ
สอน ตองเริ่มจากการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียนที่คณะกรรมการโรงเรียบพระ
ริยัติธรรม แผนกสามัญเศึกษาบริหารหลักสูตรและการสอน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 หลักสูตรดาน
สามัญ คือ การจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ 8 กลุมคือภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลานามัย ศิลปะการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ กลุมนี้ตองบริหารใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สพฐ. สมศ. สทศ. สภาการศึกษา เปนตน กลุมที่ 2 หลักสูตรดาน
วิชาการพระพุทธศาสนาคือ ภาษาบาลี พุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ เพราะนักเรียน
สวนใหญมีหนาที่ตองไปสอบนักธรรมและมหาเปรียญตามนโยบายของมหาเถรสมาคมที่กํากับ
ผานลําดับชั้นการปกครองคณะสงฆ ระดับโรงเรียน ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบระดับ
บริหารและคณะกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจาก
บริหารงานวิชาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว จะตองคํานึงถึงการทดสอบระดับชาติ 2 
ประเภทคือ O-NET และ B-NET (การทดสอบวิชาการพระพุทธศาสนาระดับชาติ 2. ดาน
ขบวนการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู สถานศึกษามีการจัดโครงสรางและ
ระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
                                                             

10 พระมหาธรรมรัต อริยธมโม (ยศขุน), “แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆในบริบทแหง
สังคมไทยยุคปจจุบัน”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย), 2555. 
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จัดทําขอมูลสารสนเทศ สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความเอื้อเฟอ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีโครงการ กิจกรรมที่นําไปสูการพัฒนาสถานศึกษา ใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ 3. ดานบุคลากรครู สําหรับครู ตองศึกษาภาระหนาที่บทบาทของ
ตนในการการรับผิดชอบ งานสอนตองพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน 
การผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลและ
ประเมินผล และในยุคปจจุบันจะตองพัฒนาเทคนิคการสอนตาง ๆ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สอนตามความถนัดวิชาเอกที่จบการศึกษา มีความสามารถในการ
ใชสื่อเทคโนโลยีแสวงหาความรู  เพื่อพัฒนาตนเองและจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 4. ดานงบประมาณในการจัดการตางๆ โรงเรียนปริยัติธรรมฯ สวนใหญ
งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาทั้งดานการจัดการเรียนการสอน พื้นที่ ขวัญและกําลังใจ
สําหรับบุคลากร (เงินเดือน) งบประมาณสําหรับบริหารจัดการมีไมเพียงพอขาดงบอุดหนุนการ
จัดการศึกษาตามรายหัวนอยเกินไป ทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลําบาก เนื่องจาก
ในปจจุบันเศรษฐกิจทางสังคมคอนขางยิ่งแย บางกิจกรรมจึงขาดงบประมาณหรือทําเรื่องขอ
งบประมาณไดชักชาไปมาก ทําใหโรงเรียนตองหาวิธีจักการงบประมาณตาง ๆ 5. ดานสื่อสาร
สนเทศ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสมของผูเรียนและ
ใหเปนไปตามหลักสูตรตรงตามตัวชี้วัดของมาตรฐานของสถานศึกษา ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลายโดยนึกถึงความแตกตางของผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญนอกจากนี้
ครูยังมีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูลทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีการกําหนดแผนการจัดการการเรียนรู การวัดผลและ
ประเมินผลแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนใหกลาแสดงออก กลาแสดงความ
คิดเห็น มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ยอมรับความคิดเห็นตางและทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนตาม
หลักสูตร มีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยสุขภาวะที่ดีแกผูเรียน มีระบบการแนะแนว ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และจัดใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน 6. ดานสวัสดิการบุคลากรและนักเรียน ไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ควรตอง
ใหความสําคัญตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของครูและนักเรียนในทุก ๆ ดานเพื่อใหเกิด
ความภาคภูมิใจและเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ไดแก สวัสดิการบุคลากรไมมีและสวัสดิการ
นักเรียนก็ไมมี ยังขาดความสามารถในการเดินทางไปเรียน อาทิ ผูศึกษาไมมีพาหนะในการ
เดินทางโดยเฉพาะผูที่มาจากที่ไกล สวนครูนั้นทํางานหนักมากเพราะแตละคนมีหนาที่ตอง
รับผิดชอบของตนเองแตเงินเดือนและสวัสดิการนั้นนอยมากไมพอตอครูเทาที่ควร สวนดาน
สวัสดิการของนักเรียนนั้นก็พออยูไดทางโรงเรียนไดจัดหาใหเพิ่อยูโดยปกติ 7. ดานผูเรียน 
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ผูเรียนสามารถอานออกเขียนได สามารถเขียนสื่อสารได รูจักวางแผน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น สามารถสืบคนขอมูลแสวงหาความรูจากสื่อ
เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สิ่งใดสําคัญ 
จําเปน รูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงโทษและภัยของสิ่งเสพติด มีทัศนคติทีด่ี
ตออาชีพสุจริต มีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลตาง ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต กลาแสดงออก และกลาแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง สามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการหาความรูดวยตนเอง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ พระมหาอาเดช อุปนันท ไดทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห
ความสอดคลองของการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีกับหลักการปฏิรูปการศึกษา” สรุปผล
การศึกษาวาการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีกับหลักปฏิรูปการศึกษามีความสอดคลองกันทั้ง 
5 ประเด็นที่กําหนดศึกษา ไดแก 1) เปาหมายของการสอน เพื่อประโยชน 2) สวนคือ สวน
บุคคล และสวนรวม 2) รูปแบบ และขั้นตอนการสอน 3) การใชเทคนิคการสอน 4) การใชสื่อ 
และเหลงเรียนรู 5) การประเมินผลการเรียนรูและ ผลที่การสอนตามแนวพุทธวิธีทั้ง นี้สามารถ
นําไปประยุกตในการจัดการศึกษาที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูไดเปนอย'งตี โตยเนพาะอยาง
ยิ่ง ความเปนครูของพระพุทธยงคที่สามารถเปนแบบอยางแกผูที่ตองการพัฒนาวิชาชีพครูให
เปนที่ยอมรับศรัทธายิ่งขึ้นไป11 ฐานิตา นพฤทธิ์ ไดทําการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรมี
ทัศนคติในเชิงบวกกับการใช (สามารถใช ICT ในการปฏิบัติงานได พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน
ใหครูใช ICT มีการสรางแรงจูงใจในการใช ICT ใหกับครูในโรงเรียน หาภาศีเครือขายเพื่อพัฒนา 
แบงปนความรู และเทคโนโลยีรวมกันอีกทั้งสงเสริมสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมถึงการ
กํากับติดตาม นิเทศ สนับสนุนการเรียนการสอน และใหขอมูลยอนกลับแกโรงเรียน12  

 
 
 

                                                             
11 พระมหาอาเดช อุปนันท, “การวิเคราะหความสอดคลองของการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี

กับหลักการปฏิรูปการศึกษา”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2551. 

12 ฐานิตา นพฤทธิ์, “นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนใน
ฝน”, วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2556. 
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องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย  

องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย ศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา เพราะวาสัมมาทิฎฐิกับการพัฒนาดาน
การศึกษาของพระปริยัติธรรมใชในการพัฒนาชีวิตในปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง
มากเพื่อเปนแนวทางสําหรับคําเนินชีวิตของนักเรียนและประชาชนทุกเพศทุกวัย เพราะสังคม
ปจจุบันกําลังประสบปญหาและมีความเชื่อและความประพฤติในดานตาง ๆ  (เพิ่มเปนชารทหรอื
แผนผัง) 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะดานนโยบาย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาของโรงเรียนสัพพัญูวิทยา เสนอเชิงนโยบายดังนี ้

 1.1 ควรปฏิรูประบบการสรรหา วาจาง แตงตั้ง การกํากับ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทน โดยเนนการวางมาตรฐานการดําเนินงานที่เปนมาตรฐาน
และสอดรับกับบริบทของความเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผกสามัญศึกษา 

 1.2 ควรสรางระบบการบริหารการจัดการระบบการเงินการคลังที่ผานมาของ
โรงเรียนใหเปนระบบและปรับระบบการจัดการทรัพยสินที่มีอยูใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
อดีตเปรียบเทียบการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในปจจุบันวามีความเหมือน
หรือตางกันอยางไรในการบริหารจัดการโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

 2.2 ศึกษาการแกปญหาการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหมี
คุณภาพ 

 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการศึกษาโรงเรียน สพฐ. กับการศึกษาโรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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บทคัดยอ 

ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระมหาชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เปนองคความรูที่เกิดจากการทรงงานมาอยางตอเนื่องในชวงเวลาการ
ครองราชย มีหลักปฏิบัติ เขาใจ เขาถึง พัฒนา เปนแนวทางการพัฒนาสังคมแบบมีสวนรวมบน
พื้นฐานความตองการของประชาชน และภูมิสังคมของแตละชุมชนที่มีความแตกตางหลากหลาย 
เปนแนวทางพัฒนาที่สอดคลองเหมาะสมกับการประยุกตใชในการบริหารงานตํารวจที่มี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชนทุกพื้นที่ ทุกระดับชั้นเพื่อสรางฐานของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 

คําสําคัญ : ศาสตรพระราชา, เขาใจเขาถึงพัฒนา, การบริหารงานตํารวจ 
 
 
Abstract  

 The King’s Philosophy His Majesty the King Bhumibol Adulyadej (Rama 
IX). It is a body of knowledge arising from continuous work during the reign. 
have guidelines for understanding, accessibility, and development. It is a way to 
develop a participatory society according to the needs of the people and the 
social landscape of each community with various differences. It is a 
development approach that is consistent with the application of police 
administration with the aim of creating safety in people's lives and properties as 
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a foundation of good quality of life for people in all areas. at all levels to create 
a base for the country's sustainable development 

Keywords : The King’s Philosophy, Understanding Accessibility and  
 Development, Police Administration 
 
 
บทนํา 

 “ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชปรารภวา ฉันครองราชยสองป
แรก ฉันไมมีผลงาน เพราะฉันยังไมรูวาราษฎรตองการอะไร” เปนประโยคที่พลอากาศเอกกําธน 
สินธุวานนท อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไดรับฟงมาถายทอดไวในหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับ
องคมนตรี เปนเครื่องยืนยันวาพระบาทสมเด็จพระมหาชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรทรงมุงหวังใหพระราชกรณียกิจของพระองคบังเกิดผลเปนประโยชนสขุ
ตอพสกนิกรชาวไทยเปนเปาหมายหลัก ตลอดเวลากวา 70 ปที่ครองราชยทรงมีหลักในการทรง
งานที่สําคัญคือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มีผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมสะทอนผานโครงการ
พระราชดําริกวา 4,000 โครงการ มุงยกระดับ และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนคนไทย 
มีพื้นที่ดําเนินโครงการกระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ1หลักการทรงงานดังกลาวถือวาเปน
ศาสตรพระราชาที่พระราชทานไวใหกับพสกนิกรทุกคน สามารถปรับประยุกตเปนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนของหนวยงานภาครัฐทุกแหงไดเปนอยางดี สังคมไทยเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมีความหลากหลายในทุกมิติ ทั้งดานวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา ความเชื่อ 
สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ และสิ่งแวดลอม ปจจัยเหลานี้เปนองคประกอบที่หลอหลอม
สรางสรรค ใหวิถีชีวิตของผูคนแตละพื้นที่ มีความแตกตางกันเปนอัตลักษณประจําถิ่นประเภท
ของชุมชนยังมีความแตกตางกันอีก ระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ในปจจุบันยังเกิด
ชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในพื้นที่ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร
และหัวเมืองใหญตางจังหวัด ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และอุตสาหกรรม เปน
พื้นที่ผสมผสานระหวางความเปนเมือง และพื้นที่เกษตรกรรม มีประชากรแฝงเขามาพักอาศัย
และประกอบอาชีพปะปนกับประชากรทองถิ่นจํานวนมากในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน เพิ่มความ
ซับซอนทางสังคมมากขึ้นไปอีก 

                                                             

 1 สุเมธ ตันติเวชกุล, ตามรอยพระยุคลบาทครูแหงแผนดิน, พิมพครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559, หนา 85. 
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  ในภาวะที่ทุกคนตองแขงขันเพื่อเอาตัวรอด กับสภาพสังคมที่บีบคั้นตามกระแสทุนนิยม 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เคยมียังคงดํารงอยู ไมวาจะเปนฐานะทางการเงินที่ตางกัน โอกาส
การเขาถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดในฐานะพลเมืองที่ยังไมทั่วถึง แมวาปจจุบันความกาวไกลทาง
เทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการรับรูขอมูลขาวสารแบบไรพรมแดนสงเสริมชนชั้นลาง
บางสวนใหเขาถึงโอกาส และกาวกระโดดทางสังคมได แตยังมีผูคนอีกมากถูกทิ้งไวหลังกําแพง
ของความเหลื่อมล้ํา จากสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา บัญชีเงินฝากของคนไทยมี
ทั้งสิ้น 114 ลานบัญชี แยกเปนบัญชีที่มีเงินฝากตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป จํานวนรอยละ 1.66 
ของบัญชีเงินฝากทั้งหมด เปนบัญชีที่มีเงินฝากตั้งแต 100,000-999,9999 บาท จํานวนรอยละ 
7.23 และบัญชีที่เหลืออีกรอยละ 91.13 เปนบัญชีที่มีเงินฝากไมเกิน 100,000 บาท เห็นไดวา
คนที่มีความมั่นคั่งทางการเงินเปนเพียงคนกลุมเล็กมากของคนในประเทศ เปนสิ่งบงบอกได
อยางหนึ่งวาประเทศไทยยังอยูในสภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย” หลังจากที่ประเทศไทยใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 4 ถึง 7 เปนนโยบายที่เนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
จนทําใหเกิดภาวะความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้มีความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา 
ทางการสาธารณสุข ทางการเมือง ทางสังคม และความเหลื่อมล้ําเชิงพื้นที่ จนมาสูการทบทวน
นโยบายเพื่อลดทอนความแตกตางทางโอกาสเพื่อกระจายการพัฒนาลงไปสูระดับทองถิ่นมาก
ยิ่งขึ้นแตจากสถิติขางตนของปปจจุบัน พ.ศ.2565 พบวาความเหลื่อมล้ําทางรายไดของไทย
ยังคงสูงอยู  

สังคมที่ขาดสมดุลระหวางภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม อันเกิดจาก
การเรงรัดพัฒนาประเทศเนนใหมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดปญหา
สังคมตามมา ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากรากเหงาที่หลากหลาย จึงมีรูปแบบของปญหาที่แตกตาง
กัน และมีลักษณะเปนพลวัต ความสับสนวุนวายทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้ มีประเด็นปญหาหนึ่ง  
ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม เกิดจากปญหาสังคมที่เราเรียกวา “อาชญากรรม” มีทั้งอาชญากรรม
ดั้งเดิม (Street crimes) จําพวก การประทุษรายตอทรัพย การใชกําลังประทุษรายตอชีวิตและ
รางกาย การลวงละเมิดทางเพศ การแพรระบาดยาเสพติด และปญหาอาชญากรรมสมัยใหมที่
กําลังสรางความเดือดรอนใหกับสังคม นั่นก็คืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี คนรายใชกลอุบาย
หลอกลวงเพื่อใหไดทรัพยสินของเหยื่อโดยใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 
นอกจากนี้ยังมีปญหาความสงบเรียบรอยของสังคมที่สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนทั่วไป 
อาทิเชน การจับกลุมมั่วสุมของวัยรุนในพื้นที่สาธารณะ การรวมตัวแขงรถในทาง ลวนเปน
ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการใชชีวิตอันเปนปกติสุขของประชาชนทั่วไป  
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  ตํารวจเปนองคกรที่สังคมตั้งความหวังใหเปนผูจัดระเบียบสังคม แกไขปญหาความไม
สงบเรียบรอยสรางความผาสุกใหกับประชาชน การแกไขปญหาใหไดผลจําเปนตองมีความเขาใจ
สถานการณที่ดํารงอยูอยางถองแท โดยเฉพาะตํารวจเปนองคกรที่มีสถานีตํารวจตั้งกระจายอยู
ทุกอําเภอทั่วประเทศ จําเปนตองบริหารผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนที่หลากหลายซับซอน หลักการสําคัญประการหนึ่งที่สามารถนํามาขับเคลื่อนการ
บริหารงานตํารวจใหเกิดผลสําเร็จได ก็คือ ศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”อันเปน
รากฐานสําคัญของคําวาพัฒนา ผูเขียนตองการนําเสนอการปรับใชศาสตรพระราชา กับการ
บริหารงานตํารวจเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
ที่มาของศาสตรพระราชา 

 นับตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระมหาชนกกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดมีปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” นับตั้งแตบัดนั้นมาเปนระยะเวลากวา 70 ป  
ในการครองราชยไดพิสูจนยืนยันอยางประจักษชัดแลววา พระองคไดทําตามพระราชดํารัสอยาง
จริงจัง จนบังเกิดผลเปนรูปธรรม ทรงเดินทางตรวจเยี่ยมราษฎรทั้งใกลและไกลทุกพื้นที่  
ทรงทราบความทุกขความสุขและสภาพปญหาของประชาชนลึกซึ้งยิ่งเสียกวาบรรดาขาราชการ
ผูมีหนาที่ ทรงริเริ่มทดลองแนวความคิด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนมีอยูมีกินอยาง
พอเพียง เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ หลักการแนวคิดที่พระองคทรงนําไปใชใน
การพัฒนาตกผลึกเปนองคความรู ที่เรียกวา “ศาสตรพระราชา” ผานการทดลองการปฏิบัติจน
สรางผลสําเร็จ เปนแนวคิดสําหรับการพัฒนาสามารถนําไปปรับประยุกตใชในการพัฒนา
ประเทศดานตางๆ ศาสตรพระราชา นอกจากจะประสบความสําเร็จในประเทศไทยเราแลว ใน
ระดับสากลยังไดรับการยกยองจากองคการสหประชาชาติวาเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดย นายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาถวายรางวัลความสําเร็จ
สูงสุดดานการพัฒนามนุษย จากหลักการแนวคิดที่พระองคใชเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตลอดมา ไดรับการยอมรับวาเปนปรัชญาที่สามารถสรางภูมิคุมกันในระดับบุคคลสูการพัฒนา
ชุมชนและสังคม สามารถเปนตนแบบใหกับประเทศตางๆนําไปใชเปนยุทธศาสตรการพัฒนาได
เปนอยางดี 
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หลักปฏิบัติ เขาใจ เขาถึง พัฒนา 

“พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” นั่นคือ 
ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนา ใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนา
เสียกอน มิใชการนําความเจริญ หรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบาน ที่ยังไม
ทันไดมีโอกาสเตรียมตัว” เปนคํากลาวของ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ถายทอดแนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับหลักการทรงงาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา ไว 

ศาสตรพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนา เปนยุทธศาสตร และยุทธวิธีดําเนินงานในการ
พัฒนาสังคม เพื่อแกไขปญหาการพัฒนาที่ไมตอบสนองตอความตองการของประชาชนแตละ
พื้นที่ ที่มีความแตกตางกันทางกายภาพและทางสังคม ประกอบกับหลักทรงงาน รู รัก สามัคคี 
ใหประชาชนดํารงชีวิตอยูไดอยางพออยูพอกิน และพึ่งตนเองได มุงพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  
มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยศักยภาพของตนเองและชุมชน ที่ทรงเรียกวา ระเบิด
จากขางใน โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของคน ชุมชน  
และพื้นที่อยางยั่งยืน  
  ศาสตรพระราชา เปนองคความรูที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแกปวงชนชาวไทย ผานโครงการพระราชดําริ
กวา 4,000 โครงการ และศูนยการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนผลของการ
ทรงงานอยางหนักตลอดระยะเวลาการครองราชย 70 ป มีหลักในการพัฒนา 3 ขั้นตอน ไดแก 
หลักคิด หลักทฤษฎี และ หลักปฏิบัติ หลักคิด เปนเปาหมายในการทรงงาน คือประโยชนสุข
ของประชาชน หลักทฤษฎี คือ แนวคิดที่ไดมีการทดลองปฏิบัติแลว ไดรับการพิสูจนแลวดวย
ความสําเร็จจากการปฏิบัติจริง หลักปฏิบัติ คือ กระบวนการขั้นตอน การทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ผานหลักการ เขาใจ เขาถึง พัฒนา  
 แนวทางการขับเคลื่อนหลักปฏิบัติตามศาสตรพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนา สรุป
ใจความสําคัญไดดังนี้  

 1.เขาใจ มีขอคิดสําคัญ คือ หนวยงานตองเขาใจกอนทํางานวาผูคน สังคม ภูมิประเทศ 
และปญหาของชุมชนแตละพื้นที่มีความหลากหลาย จุดเริ่มตนกอนการพัฒนาจึงจําเปนตอง
ศึกษาขอมูลพื้นฐานชุมชนทุกดาน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการสํารวจ และใหขอมูลตามสภาพ
ที่ดํารงอยูอยางตรงไปตรงมา ทั้งขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม สภาพภูมิ
ประเทศ สภาพอากาศ วิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ สภาพปญหาและความตองการของ
บุคคลในพื้นที่ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนา เรื่องความเขาใจนี้ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดํารัส ณ วังไกลกังวล 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อ พ.ศ.2549 ความตอนหนึ่งวา “...การดําเนินงานโครงการ
พระราชดําริ ใหไปดูสถานที่จริง งานจริงที่พื้นที่จริงจะทําใหไดขอมูลจริง...”  

เขาใจ มีองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การใชขอมูลที่มีอยูแลว ดวยการศึกษาคนควาขอมูลตามแหลงตางๆ ที่ไดมีการ

จัดเก็บรวบรวมไว หรือเรียกวาเปนขอมูลระดับทุติยภูมิ 
   1.2 การใชขอมูลเชิงประจักษ การไดขอมูลประเภทนี้จะตองเกิดจากการสังเกต 
และสัมผัสรับรูกับแหลงขอมูลดวยตนเอง ดวยการลงพื้นที่จริงจึงจะไดรับรูความรอน ความ
หนาว ดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย และรับรูอารมณทางใจ 
   1.3 การวิเคราะหและวิจัยเปนกระบวนการสรางองคความรูเพื่อใหมั่นใจวาแนว
ความ คิดดังกลาวสามารถปฏิบัติไดผลกอนนําไปปฏิบัติจริง โครงการหลวง เปนตัวอยางของการ
วิเคราะหและวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑทางการเกษตร ทั้งทางดานการผลิตและการตลาดจน
ประสบความสําเร็จ 

  1.4 การทดลองจนไดผลจริง พระตําหนักจิตรลดารโหฐานที่ประทับของพระองค มี
ความพิเศษกวาพระราชวังแหงใดในโลกเพราะทรงใชพื้นที่ในการทดลอง ทั้งการทํานา การปลูก
ปา เลี้ยงปลา เลี้ยงโคนม โรงงานนมผงอัดเม็ด ทรงใชพื้นที่พระตําหนักในการทดลองสรางเปน
ตนแบบกอนจะขยายผลไปถายทอดใหความรูแกประชาชน 

 2. เขาถึง หมายถึง การสื่อสารและสรางการมีสวนรวม โดยสื่อสารสรางความเขาใจ 
ความมั่นใจกับชุมชนรวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาใหมากที่สุด บางครั้งกอนที่จะสรางความเขาใจขอมูลพื้นฐานของชุมชนไดอยาง
แทจริง อาจจะตองเขาใหถึงสมาชิกในชุมชนกอน เขาใจและเขาถึง เปนกระบวนการที่ตองทํา
ควบคูกันการเขาถึงยังมีผลในระดับการพัฒนาดวย เพราะการลงมือขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
จะตองไดรับความรวมมือจากชุมชน ไมเกิดปญหาการตอตานขัดขวาง การพัฒนาที่ดีคนในพื้นที่
ตองรวมลงมือทําไปดวยกัน สุเมธ ตันติเวชกุล ใหความหมายคําวา เขาถึง ไวอีกวาเมื่อรูปญหา
แลวเขาใจปญหาแลวก็ตองเขาถึงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหได และเมื่อเขาถึงแลวจะตองทํา
อยางไรใหเขาอยากเขาถึงเราดวย เขาถึง มีองคประกอบ 3 ประการคือ  

 1) ระเบิดจากขางใน การพัฒนาที่ดีตองเกิดขึ้นจากความตองการของ
ประชาชนมาก กวาการบังคับ การเริ่มลงมือตองสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นจากความรูสึก
ภายในของประชาชน หากสรางแรงกดดันบังคับใหทํา การดําเนินงานจะอยูไดไมนานตอง
ลมเลิก หรือลมเหลวไปในที่สุด 
     2) เขาใจกลุมเปาหมาย การพัฒนาจะตองเกิดขึ้นจากความทุกขรอน และ
ความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่นอยางแทจริง จะตองทําความเขาใจปญหาและ
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สภาพชุมชนอยางลึกซึ้ง โครงการพัฒนาแตละโครงการจึงมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง 
     3) สรางปญญา ทรงเปนครูของแผนดิน การแกไขปญหาจะตองเริ่มจากการมี
ปญญาเสียกอนก็คือการใหความรูกับประชาชน การถายทอดจะตองประเมินผูรับสารไมเนน
หลักวิชาการไมใชคําศัพทเฉพาะทางมากเกินไปและในขณะเดียวกัน การพบปะกับชาวบานควร
จะเปดชองทางการรับฟงเปนการสื่อสารสองทาง คือ เปดโอกาสใหชาวบานไดแลกเปลี่ยน
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นกับเราดวย ทําใหการทํางานมีลักษณะเปนการตอยอดจากพื้นฐานที่
ชาวบานมี จะทําใหการพัฒนาเกิดขึ้นไดเร็วย่ิงขึ้น 

 3.พัฒนา หมายถึง การแกไขปญหาโดยรัฐและชาวบานรวมกันแลกเปลี่ยนพูดคุย
ปรึกษาหารือวางแผน กําหนดข้ันตอน ทดลองปฏิบัติ สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน รวมถึงการรวมติดตามประเมินผลความสําเร็จดวย2  

พัฒนา มีองคประกอบ 3 ประการคือ 
  3.1 เริ่มตนดวยตนเอง ตองสรางแรงบันดาลใจใหชาวบานเห็นคุณคาและประโยชน

ของสิ่งที่ทํา จึงจะเปนการพัฒนาอยางมีสวนรวมอยางแทจริง  
    3.2 พึ่งพาตนเองได การพัฒนาตองใหประชาชนทําไดดวยตนเอง ไมตองรอความ
ชวยเหลือ จากรัฐตลอดเวลา การลงมือทํา ตองคอยเปนคอยไปทีละเล็กทีละนอย ไมควรเรงรีบ
ตื่นเตน กับความแปลกใหมควรจะตอยอด จากรากฐานของเดิมที่มีอยู 
    3.3 สรางตนแบบ ทรงตั้งศูนยการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายแหง
กระจายอยูทั่วประเทศ เพื่อเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน สําหรับประชาชน เพื่อเปนแรงบันดาล
ใจใหกับประชาชนวาชุมชนที่ประสบปญหายากลําบากก็ยังสามารถพัฒนาจนประสบผลสําเร็จ
ได  
  กลาวโดยสรุป หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา ใหความสําคัญกับชาวบานแตละพื้นที่ 
มีจุดเริ่มตนการทํางานจากขอมูลภูมิสังคมของแตละทองถิ่น เปนหลักปฏิบัติที่ยึดเอาประชาชน
เปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนอยางมีสวนรวม รูปแบบการทํางานมีความเฉพาะเจาะจงตามอัต
ลักษณของชุมชน และสงผลในระยะยาวอยางยั่งยืน 
 
 

                                                             

 2 สิงห สิงหขจร, แนวทางพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา กับความ รับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร, วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม, 5(2). 119-129, [ออนไลน], แหลงที่มา : 
http://e-jodil.stou.ac.th (2558). 
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ความสําคัญของงานตํารวจกับสังคม 

  การบริหารงานตํารวจ ผานยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน มีเปาหมาย
สําคัญที่ไมเปลี่ยนแปลงคือ สรางความปลอดภัยใหกับสังคม และเปนจุดเริ่มตนของความ
ยุติธรรมผานยุทธวิธีในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา และ
การบริการประชาชน ปจจุบันมีเปาหมายสูงสุดตามวิสัยทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ คือ
“เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ถือเปนปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิต ตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  
งานตํารวจจึงถือวาเปนงานสําคัญสําหรับทุกสังคม ตํารวจเปนอาชีพหนึ่งที่ถูกคาดหวังจาก
ประชาชนใหเปนที่พึ่งพาเมื่อมีภัย ลักษณะงานมีความเสี่ยงทั้งชีวิต รางกาย และเสี่ยงตอการถูก
ฟองรองทางกฎหมาย ตํารวจเปนคนกลางระหวางความขัดแยง การสรางความพึงพอใจใหกับ
บุคคลทุกฝายจึงไมใชเรื่องงาย ภาพลักษณของตํารวจตองสรางความยําเกรงตอโจรผูรายใน
ขณะเดียวกันตองสรางความอบอุนใจใหกับประชาชน ภารกิจในการปราบปรามโจรผูรายนี้
นับวาเปนงานยากแลว สวนการกาวยางเพื่อสรางการยอมรับจนบรรลุเปาหมายใหเปนองคกรที่
ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธานั้นยากยิ่งกวา การบริหารงานตํารวจจึงตองมีหลักการแนวคิดที่ดีมี
ประสิทธิภาพเปนกรอบในการขับเคลื่อนพัฒนา 
 ตราบใดที่สังคมยังไมเกิดความสมดุลแหงการพัฒนา สถาบันครอบครัวมีความ
เปราะบาง สังคมมีความเหลื่อมล้ํา การเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานยังมีชองวางทั้งหมดนี้กอเกิดเปน
ปญหาสังคม ตราบนั้นตํารวจยังคงมีความจําเปนตองอยูคูกับสังคมเพื่อสรางความสงบเรียบรอย 
ตํารวจ คือ สัญลักษณของสุขภาวะสําหรับสังคม เพราะเปนผูทําลายความทุกขของผูคนเพื่อ
สรางความผาสุก ตํารวจจึงตองพัฒนาตนใหเปนผูมีปญญา เพื่อไปจัดการปญหาของผูทุกขรอน3 
 
การจัดการปญหาอาชญากรรมแบบมีสวนรวม 

 นับตั้งแตกิจการตํารวจสมัยใหม ไดถือกําเนิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ โดย เซอรโรเบิรต 
พีล ยุทธวิธีของตํารวจเพื่อสรางความปลอดภัยในสังคมที่ผานมาทั้งของประเทศไทยและนานา
ประเทศ ไดปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใหสอดรับกับสภาพปญหาอาชญากรรม แนวคิดในการ
กําหนดยุทธศาสตรของงานตํารวจ สามารถสรุปไดเปน 4 แนวคิด ดังนี้  
 1. แนวคิดแบบดั้งเดิม(Traditional policing) ยุคเริ่มตนยุทธวิธีตํารวจเนนการปรากฏ
กาย หรือ การแสดงตัวในพื้นที่สาธารณะ โดยเชื่อวาหากตํารวจอยูที่ใดอาชญากรรมก็จะไม

                                                             

 3 พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม, ตํารวจที่ดี : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห, วารสารพุทธมัคค 
ศูนยวิจัยธรรมศึกษา (สํานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม. 2(2). 2560) : 1-11.  
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เกิดขึ้น แผนการปฏิบัติเนนใชกําลังเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจออกตรวจตราในชุมชน หาก
อาชญากรรมเกิดเพิ่มขึ้นก็ตองเพิ่มกําลังพลของเจาหนาที่ตํารวจ สงผลใหองคกรตํารวจขยายตัว
มีกลายเปนองคกรขนาดใหญ แนวคิดนี้เนนการปฏิบัติของตํารวจเปนหลักในการแกไขปญหา 
 2. แนวคิดตํารวจชุมชน หรือตํารวจผูรับใชชุมชน (Community-oriented policing) 
มุงสรางความเชื่อมั่นศรัทธาระหวางตํารวจกับประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เขาถึง
ชุมชนเพื่อรับทราบปญหาของพื้นที่ สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมชุมชนของตนเองเพื่อตอบสนองตอความหลากหลายเชิงพื้นที่ หลักการสําคัญคอืให
ตํารวจเปนที่ปรึกษา ใหความรู ใหคําแนะนํา โดยใหชุมชนใชศักยภาพของตนเองสรางความ
ปลอดภัย และสุดทายใหชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
 3. แนวคิดมุงเนนจัดการกับปญหา (Problem-oriented policing) เปนแนวทางที่เนน
คนหาสาเหตุที่เปนรากเหงาของปญหา ระบุปจจัยที่เกี่ยวของ และวิเคราะหสาเหตุ จัดลําดับ
ความสําคัญความเรงดวนของปญหาอาชญากรรมที่พบ แลวกําหนดมาตรการแนวทางที่ขจัดตน
ตอมากกวาการปราบปรามจับกุมอยางผิวเผินเพียงมิติเดียว 
 4. แนวคิดการวิเคราะหสถิติอาชญากรรม (Computer statistics model) เปนระบบ
บริหารจัดการอาชญากรรมดวยการวิเคราะหสถิติสถานภาพการเกิดคดีอาญา นํามาเปน
เครื่องมือควบคุมติดตาม และประเมินผลความสําเร็จ มุงเนนใหผูบริหารหนวยงานตํารวจใช
ขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะหเพื่อการบริหารจัดการอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง4 
 จากแนวคิดขางตนทั้ง 4 แนวคิดจะพบวาแนวคิดตํารวจชุมชน หรือ ตํารวจผูรับใช
ชุมชน เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับชุมชน สงเสริมใหประชาชนรวมคิดวิเคราะหปญหา ลงมือ
ทํางานรวมกับตํารวจเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม เริ่มตนจากดูแลตนเอง ครอบครัว เพื่อนบาน
ใหหางไกลจากความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของคนราย ถือวาสอดคลองกับศาสตรพระราชา ที่
ตองสรางความเขาใจสภาพภูมิประเทศ ภูมิสังคม เขาถึงชาวบานกอนการพัฒนา สามารถนํามา
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรรวมกันได แนวคิดตํารวจชุมชนมีหลักการสําคัญอยู 10 ประการ ดังนี้5 

 1. ใชทฤษฎีตํารวจผูรับใชไปเปนแนวทางหรือกลยุทธหลักในการทํางาน (Core 
Strategy) ที่ตํารวจทุกคนในองคกรจะตองนําไปใชปฏิบัติไมวาเปนสายงานใด 

                                                             

 4 Adrian James. Guidebook on Intelligence Led Policing. Retrieved from 
https://www.researchgate.net/publication/318661364_Guidebook_on_Intelligence_Led_Poli
cing. (2017). 
 5 กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ, หลักการสื่อสารและการสรางสัมพันธกับ
ประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตํารวจ, 2564), 
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 2. กระจายอํานาจใหตํารวจผูปฏิบัติงาน (Decentralized) ผูบริหารงานตํารวจ
ตองกระจายอํานาจการตัดสินใจให ตํารวจระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบพื้นที่ ที่ทํางานสัมผัส
ใกลชิดประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ รวมกับชุมชนใหไดมากที่สุด 

  3. เกาะติดพื้นที่และกระจายความรับผิดชอบใหตํารวจแตละพื้นที่ (Fixed 
Geographic and Accountability) ตํารวจทุกคนจะไดรับมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
พื้นที่ ยึดถือปญหาของแตละพื้นที่เปนประเด็นหลักในการกําหนดทิศทางการบริหารงาน 

 4. ใชพลังความรวมมือของประชาชน และอาสาสมัคร (Volunteers) เพื่อดําเนิน 
กิจกรรมตางๆ 

  5. สงเสริมใหประชาชนเปนผูสนับสนุน (Enhancer) โดยมีตํารวจเปนผูสํารวจ 
และดึงศักยภาพทุกมิติของชุมชนมารวมขับเคลื่อนการสรางความปลอดภัย 

  6. การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) เปนเครื่องมือแกปญหาชุมชนที่
จําเปนตองใช แมวาหลักการตํารวจผูรับใชชุมชน (Community Policing) เนนการปองกันมิให
เกิดอาชญากรรม แตการปราบปรามจับกุมคนรายตามหลักกฎหมายยังคงเปนเครื่องมือสําคัญที่
ตองใชควบคูกัน เพราะเราไมอาจทําใหอาชญากรรมหมดไปอยางสิ้นเชิง จําเปนตองมีมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อปกปองคุมครองคนดี 

 7. เนนการแกไขปญหาเชิงรุก (proactive crime prevention) เปนการปองกันที่
ตนตอ ดวยการวิเคราะหสภาพปญหา แลววางมาตรการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของ
อาชญากรรม มากกวาการแกไขเยียวยาผลรายหลังจากเกิดความสูญเสียแลว 

  8. ใชเทคนิคแกปญหา (Problem Solving) ตํารวจ สมาชิกชุมชน และหนวยงาน
อื่น ๆ ทํางานรวมกัน เพื่อกําหนดตนเหตุของปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือปญหา
ความไมเปนระเบียบในชุมชน (Scanning) แลววิเคราะหสาเหตุของปญหา (Analysis) แสวงหา
แนวทางในการแกไขปญหา (Response) ดําเนินการแกไขปญหา แลวประเมินผล 
(Assessment) 

 9. ความเปนหุนสวนภาคสังคม (Partnerships) ปลูกฝงแนวความคิด กระตุนให
ประชาชนเกิดความตระหนักรูวา ประชาชน และตํารวจ เปนผูรับผลทั้งสุข และทุกขรวมกันใน
ความเปนอยูของชุมชน 

  10. บูรณาการกับภาคสวน (Integration) ในการสรางความสงบเรียบรอย หรือ
แกไขปญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน 

 หลักการสําคัญของแนวคิดตํารวจชุมชน มีสาระสําคัญ คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนไดตัดสินใจแนวทางการปองกันอาชญากรรมของชุมชน และรวมลงมือทําดวย โดยมี
ตํารวจเปนที่ปรึกษา แนวทางการทํางานของแตละพื้นที่จึงมีความแตกตางกันไปตามสภาพ



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 414  

 

ปญหา ศักยภาพ และแนวความคิดของชุมชนแตละแหง ความสงบเรียบรอยที่เกิดขึ้นจึงเปน
ความสําเร็จรวมกันของตํารวจกับประชาชน 

เขาใจ เขาถึง พัฒนา องคความรูสูการปฏิบัติ 

  ตํารวจมีภารกิจสําคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
และมีภารกิจหนาที่สําคัญเปนสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม เปนดานแรกของการสรางความ
เปนธรรมในสังคมและสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชนดวยลักษณะเชิง
โครงสรางขององคกร ที่เปนองคกรขนาดใหญ มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้น มีบุคลากรใน
หนวยงานกวา 200,000 คน มีสถานีตํารวจถึง 1,484 แหง จากปริมาณงานและขอบเขตภารกิจ
หนาที่ที่มีอยูอยางกวางขวาง การขับเคลื่อนองคกรใหสอดรับกับความหลากหลายในมิติของ
พื้นที่ และมิติของสภาพปญหาที่ซับซอน จําเปนตองมีรูปแบบที่ยืดหยุนตั้งแตระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติ หากยึดถือแนวทางตามระบบราชการแบบดั้งเดิม ใชขอสั่งการจากระดับ
ผูบังคับบัญชาสวนกลางมาสูการปฏิบัติเพียงมิติเดียว คงไมสามารถตอบสนองตอปญหา ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ศาสตรพระราชาเปนหลักปฏิบัติที่ทรงคุณคาสามารถปรับประยุกตใชกับการ
บริหารงานตํารวจเพื่อดูแลสุขทุกขของประชาชนไดอยางสอดคลอง 
 เขาใจ หลักปฏิบัติจากปจจัยพื้นฐานที่ไดกลาวแลววา ชุมชนแตละแหงมีความแตกตาง
กัน ตํารวจจะเขาใจปญหาอาชญากรรมได ตองเริ่มตนตั้งแตระดับบริหารขององคกร คือ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และกองบังคับการ ดวยการกําหนดนโยบายทิศทาง
ดวยการกระจายอํานาจ มีความยืดหยุนเปดโอกาสใหหนวยงานระดับปฏิบัติโดยเฉพาะสถานี
ตํารวจที่ทํางานใกลชิดแนบแนนกับชุมชน สามารถกําหนดวิธีการทํางานของตนเองได หาก
หนวยงานระดับบริหารกําหนดรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนการทํางาน เปาหมาย ผลผลิต
เปนกรอบการทํางานที่รัดตึงมากเกินไปอาจไมสอดรับกับวิถีของชุมชน ตองปรับเปลี่ยนการ
บริหารจากระบบราชการแบบดั้งเดิม ดวยรูปแบบการสั่งการจากหนวยงานระดับบนสูหนวยงาน
ระดับลาง มาเปนการสื่อสารสองทางใหหนวยระดับลางไดสะทอนขอเท็จจริงจากขอมูลในพื้นที่
ไปยังหนวยงานระดับบน กระบวนการบริหารงานตํารวจแบบเขาใจ เขาถึง พัฒนา จึงจะ
ขับเคลื่อนได ในสังคมไทยกระแสนิยมของชาวบาน แบงเปนกระแสหลักและกระแสทองถิ่น 
แนวโนมการใชชีวิตของชาวบานจะยึดโยงเคยชินกับกระแสทองถิ่นมากกวา หากทิศทางการ
ทํางานถูกควบคุมจากกระแสหลักเปนการยากที่ตํารวจจะเขาใจและเขาถึงชุมชนได ปจจัยอีก
ประการคือกระบวนการนําไปสูการปฏิบัติดวยความเรงรัด เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริหารมุงผลเพียงภาพลักษณอาจเปนเพียงนโยบายที่ฉาบฉวย ไมสามารถแกปญหาไดถึงแกน
แทเปนการทํางานที่ขาดพลังความรวมมือ ไมเกิดแรงในการขับเคลื่อนไดอยางแทจริง สอดคลอง
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กับความเห็นของ สุธิวงศ พงษไพบูลย6 ที่กลาววา สังคมไทยปจจุบันมองขามจารีตนิยมของ
ชาวบาน ไปเนนกระบวนการยุติธรรม จนเกิดปญหาความไมเขาใจกันระหวางผูรักษากฎหมาย
กับชาวบาน ที่ใชบรรทัดฐานตางกันดวยความไมเขาใจและเขาไมถึง ความตั้งใจที่ดีของตํารวจ
อาจจะกลายเปนการยัดเยียดสิ่งที่ชาวบานไมตองการ ทําใหงบประมาณและทรัพยากรของรัฐที่
ทุมเทลงไปตองสูญเปลา การทํางานของภาครัฐสวนใหญมักใชหนวยงานบังคับบัญชาเปนตัวตั้ง
มากกกวาชุมชน โดยมีแผนงาน หลักวิชาการ ตัวชี้วัด การประเมินผล เปนกลไกขับเคลื่อน7 ทํา
ใหหนวยงานระดับปฏิบัติมุงเนนทําผลงานใหครบถวนตามเกณฑมากกวามุงใหเกิดผลตอบสนอง
กับบริบทของปญหาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง  

เขาใจ เปนหลักการที่สอดคลองกับแนวคิดตํารวจชุมชน ในประเด็นการกระจายอํานาจ
(Decentralized) แล ะยึ ด ถื อ ภาร กิ จ ต ามป ญห าขอ ง พื้ นที่  (Fixed Geographic and 
Accountability) การบริหารงานตํารวจจะมุงสูการพัฒนาได ตองสงเสริมใหหนวยงานระดับ
ปฏิบัติมีอํานาจตัดสินใจกําหนดทิศทางการทํางานตามบริบทแวดลอมของหนวยงาน โดย
สวนกลางเปนผูวางนโยบายแบบเปดกวาง มีพื้นที่วางเหลือใหอิสระกับหนวยระดับลางนําเสนอ
วิธีการที่สอดคลองกับวิถีของชุมชน จะสงผลใหภาพรวมขององคกรตํารวจมีโครงการที่เปน
ประโยชนเกิดข้ึนอยางหลากหลาย 
 การสรางความเขาใจ มีขอพึงระวังประการหนึ่ง คือ ตองระวังไมใหติดกับดักของถัง
ขอมูล หมายความวา การมุงเนนสํารวจขอมูลเชิงปริมาณ เชน สถิติการเกิดเหตุอาชญกรรม 
ชวงเวลาการเกิดเหตุ ชวงอายุของเหยื่อ พื้นที่ความหนาแนนที่เกิดเหตุ มองเห็นตัวเลขสถิติ แทง
กราฟ มีขอมูลเชิงปริมาณจํานวนมากแตมองไมเห็นปญหา ความเขาใจจึงมีนัยยะมากกวาการ
รับรูขอมูลเชิงปริมาณ ประเด็นสําคัญ คือ เมื่อมีขอมูลแลวตองวิเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของเหตุปจจัยแตละมิติมาสรางสรรคเปนนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมใหเกิดความ
ปลอดภัย ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานดวยความเขาใจ นอกจากตํารวจ
จะตองเขาใจชาวบานเขาใจชุมชนแลว ยังตองสื่อสารใหชาวบานมีความเขาใจจุดมุงหมายของ
ตํารวจดวย จึงจะเปนบันไดไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
 เขาถึง เปนขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําไดยากกวาเขาใจ เปนเรื่องของนามธรรมเปนเรื่อง
อารมณความรูสึกบนพื้นฐานของความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเนนย้ําใหใชหลักการ ระเบิดจาก
                                                             

 6 สุธิวงศ พงศไพบูลย, สาระสําคัญของการนําไปสูการปฏิบัติของหลักการ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2(1), 2553) : 1-8. 
 7 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย คณิศร เต็งรัง ราตรี ปนแกว และ วรัญญา เพ็ชรคง, วิถีชุมชน เครื่องมือ 
7 ชิ้น ที่ทําใหงานชุมชนงาย ไดผล และสนุก, พิมพครั้งที่ 13, (นนทบุรี : สํานักพิมพสุขศาลา สํานักวิจัย
สังคมและสุขภาพ, 2562, 
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ขางใน หมายถึง การพัฒนาที่ตองเริ่มตนจากความตองการของประชาชน ดังนั้นตํารวจฐานะ
ขาราชการที่มองเห็นสภาพปญหาอาชญากรรม แนวโนมความรุนแรงอันอาจเกิดขึ้นกับพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง และมีวิธีการปองกันอาชญากรรมตามหลักกฎหมาย 
และหลักวิชาการ มีหนาที่ตองสื่อสารใหประชาชนเห็นความสําคัญของปญหา จนมีความตื่นตัว
กับภัยอันตรายที่เขาใกลถึงตนเอง รวมทั้งครอบครัว ญาติมิตร และชุมชน จึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานของตํารวจไดรับการยอมรับและไดรับความรวมมือ ในทางตรงกันขามหากตํารวจเขา
ไมถึงพี่นองประชาชน การปฏิบัติราชการจะตองดําเนินไปโดยลําพังองคกรตํารวจฝายเดียว 
ประชาชนอาจเพิกเฉย หรือรุนแรงถึงขั้นตอตาน ขัดขวางสุดทายการพัฒนายอมลมเหลว 
นอกจากจะทําใหทรัพยากรภาครัฐที่ทุมเทลงไปเกิดความสูญเปลาแลว ยังอาจเกิดความสูญเสีย
จากการตอตานข้ึนไดอีกดวย 
 กระบวนการ เขาถึง ยังเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการสรางเขาใจอีกดวย กลาวคือหลาย
ครั้งการลงพื้นที่ของตํารวจเพื่อสัมผัสรับฟงขอมูลสภาพพื้นที่ สภาพปญหา เชน กิจกรรม
ประชาคมหมูบาน ผลลัพธที่ไดมีเพียงแคภาพถายของกิจกรรมแตไมไดขอมูลที่ตองการ เพราะ
ชาวบานยังไมเปดใจใหขอมูล ดวยมีกําแพงปดกั้นอยูเปนกําแพงของความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
กัน ตํารวจจึงตองสรางปฏิสัมพันธกับชุมชนกอน จากนั้นขาวสารเบาะแสดานภัยอาชญากรรม 
และความตองการของชาวบานจะหลั่งไหลมาถึงตํารวจเอง การสรางความเขาใจจึงอาจตอง
ดําเนินการควบคูไปกับขั้นตอนการเขาถึง 
 หากตํารวจแตละพื้นที่สามารถเขาถึงชุมชนจะกอใหเกิดพลังอันมหาศาล เพราะทุก
ชุมชนลวนมีทุนทางสังคม เปนทุนทางปญญา ทุนแรงงาน และทุนทางเศรษฐกิจสั่งสมอยู การ
เรียนรูวิถีชุมชนจึงไมใชเพียงคนหาปญหาเทานั้น การปองกันอาชญากรรมในชุมชนจําเปนตองมี
ตนทุนทางสังคม เปนทุนทางความรูภูมิปญญา ความเชื่อ ประเพณี เพื่อสรางความตระหนักรู 
สรางจิตสํานึกของสมาชิกในชุมชนใหละอายและเกรงกลัวตอการลวงละเมิดความสุขของผูอื่น 
จากบรรทัดฐานของจารีตนิยมทองถิ่นมาเปนกลไกสนับสนุน ดังกรณีตัวอยางกุศโลบายการ
แกไขปญหาตัดไมทําลายปาดวยการบวชตนไม โดยอาศัยฐานความเชื่อทางศาสนาเขามาปรับใช 
หลักการตํารวจชุมชนใหความสําคัญกับการสรางภาคีผูสนับสนุน และพลังความรวมมือของ
อาสาสมัคร ใหชาวบานเจาของพื้นที่มารวมลงมือทํากิจกรรมเพื่อสรางความปลอดภัยกับชุมชน
ของตนเอง ตามศักยภาพความพรอมของแตละบุคคล เชน บางคนพรอมลงแรงดวยการทํา
หนาที่เปนอาสาสมัครสายตรวจ บางคนสะดวกใหขอมูลขาวสารเปนอาสาสมัครแจงขาว
อาชญากรรม บางคนสนับสนุนเปนงบประมาณหรือสิ่งของเปนสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มใหกับ
ตํารวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน เปนตน ความสําเร็จเรื่องนี้จะเกิดไดจากเจาหนาที่ตํารวจที่
สามารถดึงศักยภาพของทองถิ่นมาตอยอดบูรณาการกับความรูความชํานาญของตํารวจ ผลักดัน
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ใหเกิดพลังการขับเคลื่อนขยายความสัมพันธระหวางกลุมเครือขายยอยสามารถเชื่อมประสาน
การทํางานรวมกันได  
 พัฒนา การพัฒนาที่เริ่มตนดวยความเขาใจ และเขาถึงทําใหเกิดความแลกเปลี่ยน
เรียนรูมีการพูดคุยปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น มีการตัดสินใจเลือกที่จะทําหรือไมทําสิ่งใด
บนพื้นฐานของการมีสวนรวม การสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยใหกับ
ประชาชน จะประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนา คือ ความยั่งยืน จําเปนตอง
มีองคประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. ปรับกรอบแนวคิดการบริหารงานบนพื้นฐานความเขาใจและเขาถึง ผูบริหารใน
องคกรตํารวจเปนขาราชการที่มีการแตงตั้งโยกยายบอยครั้งผานการบริหารงานหลายพื้นที่ อาจ
เคยสรางความสําเร็จกับพื้นที่อื่นมากอน จะตองตระหนักสํานึกอยางหนักแนนวาสังคมชุมชนมี
ความแตกตางหลากหลาย รูปแบบการทํางานพื้นที่หนึ่งอาจไมสอดคลอง หรือไมสามารถนําไป
สรางความสําเร็จในพื้นที่อื่นได รวมถึงการกําหนดนโยบายแบบสําเร็จรูปจากสวนกลางเพื่อ
นําไปใชกับทุกพื้นที่โดยไมคํานึงถึงบริบทของสังคม อาจจะไมสามารถแกไขปญหาความทุกข
รอนของประชาชนมีความแตกตางกันได ดังนั้นจุดเริ่มตนของการบริหารงานตํารวจจะตอง
ยึดถือการมีสวนรวมเปนเครื่องกํากับดวยการสรางความเขาใจภูมิสังคมอยางถองแท และ เขาถงึ
ประชาชนอยางแทจริง 

2. มุงสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง การบริหารงานตํารวจแบบดั้งเดิมที่เนนการปรากฏ
กายเพื่อสรางความยําเกรงใหโจรผูราย เมื่อมีอาชญากรรมขึ้นที่ใดจึงตองเพิ่มกําลังพลตํารวจไป
ทุกคราวสงผลใหองคกรตํารวจมีขยายตัวเปนองคกรที่มีบุคคลากรในหนวยงานเปนอันดับสาม
ของสวนราชการทั้งหมดในประเทศ8 และไมอาจเพิ่มมากไปกวานี้อีกไดแลว เปนปจจัยที่แสดงวา
ความสงบเรียบรอยของสังคมจะเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน ตองสงเสริมสนับสนุนใหชาวบานตระหนกั
รับรูถึงภัยอันตรายดวยการสรางภูมิคุมกันในตนเอง เริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใหมี
คุณธรรมจริยธรรม การใสใจดูแลตักเตือนบุคคลในครอบครัวและญาติมิตร และเรียนรูวิธี
ปองกันตนเองและปกปองชุมชนจากอาชญากรโดยมีตํารวจเปนที่ปรึกษาของชุมชน หากรอให
ตํารวจเปนผูชวยเหลือหรือปราบปรามฝายเดียว แสดงบทเปนพระเอกไลลาสืบสวนจับกุมผูราย
ใหหมดสิ้นจากสังคมก็ไมอาจเปนไปได การสรางสังคมใหเขมแข็งเปนบานเมืองที่อบอุนนาอยูจะ
เกิดขึ้นไดตองดําเนินการดวยความรวมมือระหวางตํารวจกับประชาชน สงเสริมสนับสนุนให
ชาวบานทุกชุมชนมีความรูเทาทันปองกันตนเองไมใหตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ควบคูไปกับการ
ปองกันปราบปรามอยางเขมแข็งของตํารวจ 

                                                             
8 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564 
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3. สรางตนแบบการเรียนรู เมื่อการพัฒนาประสบผลสําเร็จเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางตํารวจกับประชน มีความตื่นตัวสรางปฏิสัมพันธแบบชวยเหลือเกื้อกูลจน
สามารถประกาศเปนชุมชนเขมแข็งนาอยูปลอดภัยจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพื่อเปน
การขยายผลควรตั้งเปนชุมชนตนแบบ เพื่อใหชุมชนอื่นที่ยังมีปญหาอาชญากรรมคุกคามได
ศึกษาเรียนรู และเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับพื้นที่อื่นในการรวมตอสูกับปญหาใหบรรลุผล
เชนเดียวกับความสําเร็จที่สัมผัสรับรูจากชุมชนตนแบบ 

บทสรุป 

 ศาสตรพระราชาเปนองคความรูที่ผานการปฏิบัติจริงจนประสบความสําเร็จ ทําให
สังคมเกิดความสมดุลในทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม ลดชองวางของ
ความเหลื่อมล้ํา โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ใชภูมิสังคมของแตละพื้นที่เปนฐานของการ
ขับเคลื่อนพัฒนา ตํารวจถูกคาดหวังจากสังคม เปนที่พึ่งพิงแรกที่นึกถึงเมื่อประสบปญหาความ
ทุกขรอนจากความไมเปนธรรม และเมื่อไดถูกคุกคามจากภัยอาชญากรรม ตํารวจมีหนวยงาน
ทั้งสวนกลาง และภูมิภาคตั้งกระจายอยูทุกอําเภอทั่วประเทศ มีการทํางานที่ตองสัมผัสกับ
ชุมชนอยางใกลชิด เปนปจจัยใหตํารวจตองทํางานอยางยืดหยุนใหสอดคลองกับสภาพสังคม 
โดยปรับประยุกตหลักปฏิบัติจากศาสตรพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนา มาเปนแนวทางการ
บริหารงาน เริ่มตนตั้งแตระดับนโยบาย ควรกระจายอํานาจการตัดสินใจใหหนวยงานระดับพืน้ที่
ไดกําหนดแนวทางใหสอดคลองกับความตองการ และศักยภาพของชุมชน กําหนดเปาหมายมุง
ใหประชาชนพึ่งพาตนเองไดดวยการดูแลความปลอดภัยของตนเอง ลดความเสี่ยงจากการตก
เปนเหยื่อของอาชญากรรรมมากกวาใหตํารวจใชมาตรการปราบปรามจับกุมเปนหลัก และสราง
ตนแบบแหงการเรียนรูจากชุมชนที่ประสบความสําเร็จ การบริหารงานตํารวจตองมีรากฐานจาก
ความเขาใจสภาวะการณทางสังคมอยางลึกซึ้ง และขับเคลื่อนดวยการเขาถึงประชาชน จึงจะกอ
เกิดการพัฒนาเพื่อสรางความสงบเรียบรอยใหสังคมไดอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการการถายทอดองคความรูสัมมาชีพ
แกเยาวชนและผูสูงอายุ และศึกษาการมีสวนรวมของนิสิตตอการถายทอดองคความรูสัมมาชีพ
ของเยาวชนและผูสูงอายุ บานวังปง ทั้งนี้ ใชวิธีการเจาะจง กลุมตัวอยาง เปนเยาวชน 25 คน 
และ ผูสูงอายุ 25 คน เครื่องมือที่ใช แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คารอยละ และคาเฉลี่ย 

การวิจัยพบวากระบวนการการถายทอดองคความรูสัมมาชีพแกเยาวชนและผูสูงอายุ 
บานวังปง จังหวัดแพร ประกอบดวย 1) ศึกษาความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการถายทอด
องคความรูสัมมาชีพของชาวบานในชุมชนบานวังปง 2) จัดเตรียมสถานที่ในการถายทอดองค
ความรู 3) จัดเตรียมอุปกรณในการจัดกิจกรรม 4) การถายทอดองคความรูการทําเหรียญ 
โปรยทาน 
 ผลประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอถายทอดองคความรูสัมมาชีพของเยาวชนและ
ผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร โดยรวมพบวา มีสวนรวมคิดเปนรอยละ 72.83 หรือคิดเปน
คาเฉลี่ย 4.73 รองลงมา ดานที่มีสวนรวมสูงสุด คือดานการมีสวนรวมรับประโยชน คิดเปนรอย
ละ 80.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.80 ดานกระบวนการ คิดเปนรอยละ 71.00 หรือคิดเปน
คาเฉลี่ย 4.71 และดานดําเนินการและลงมือปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 67.50 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 
4.67 
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คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การถายทอดองคความรู,สัมมาชีพ 
 
 
ABSTRACT 

 This study aimed to investigate the process of the transmission of 
knowledge of livelihood of the youth and elderlies at Ban Wang Pung, Phrae 
Province, and to study the satisfaction of participating in the transmission of 
knowledge of livelihood of the youth and elderlies at Ban Wang Pung, Phrae 
Province. In this regard, the researcher has defined the case study area, which is 
Ban Wang Pueng, the sample group is 25 youth and 25 elderlies people. A 5 
level Rating scale questionnaire, Statistics used for data analysis, percentage 
and mean. 
 The results revealed as follows. 
 The process of transferring the body of knowledge to youth and 
elderlies at Ban Wang Pueng, Phrae province consisted of 1. Studying the 
interest in participating in the activities of the knowledge transfer of the villagers 
in Ban Wang Pueng community. 2. Prepare a place for the transfer of knowledge 
3. Prepare equipment for activities 4. In terms of passing on knowledge making 
coins. 
 The results of the assessment of students' participation in the 
knowledge transfer of youth and elderlies at Ban Wang Pung, Phrae Province in 
all participation for 72.83 percent, or an average of 4.73, followed by the 
highest satisfaction. is the benefit of participation accounted for 80.00 percent 
or an average of 4.80,the process for 71.00 percent or an average of 4.71 and 
Implementation and Action accounted for 67.50 percent or an average of 4.67 
 
Keywords : Participation, Transmission of knowledge, Livelihood 
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บทนํา 

ปจจุบันสังคมเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมฐานสารสนเทศ (Information-
based Society) มาเปนสังคม ฐานความ รู (Knowledge-based Society) ที่มีความรูเปน 
องคประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
ไดกําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอยาง
ยั่งยืน มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่
สมบูรณแบบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มี
ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมี ความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคม
คุณภาพ สรางโอกาสและมีที่ยืนใหกับ ทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิต ตลอดจนเปนคนเกงที่มี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนา ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต มีความเปนพลเมืองที่ตื่นรู 
สามารถปรับตัวไดอยางรูเทาทัน สถานการณ1  

การพัฒนาทองถิ่นดวยการนําความรู ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทาง การศึกษาใน
การใหบริการวิชาการแบบมีสวนรวมตามความตองการของชุมชน ผานโครงการบริการวิชาการ
และโครงการวิจัยรับใชสังคมที่แตละคณะไดจัดทําขึ้นตาม ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู 
เพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนจากองคความรู กอใหเกิด การเรียนรูและรวมกันพัฒนาทองถิ่น 
การถายทอดความรู (Knowledge Transfer) จึงเปน สิ่งสําคัญที่ชวยเชื่อมโยงขอมูล ขาวสาร 
ความรู ที่เปนประโยชนระหวางมหาวิทยาลัยกับ ชุมชน เกิดการสงตอและรับความรูที่สามารถ
นําไปผสมผสานกับความรูของชุมชนที่มีอยูเดิม จนกอใหเกิดองคความรูใหมและถายทอด
หมุนเวียนกันตอไปอยางเปนระบบ2 

การจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งถายทอดระดับบุคคล กลุมหรือ 
องคกร กลาวคือเปนการถายทอดความรูจากผูรูไปยังผู ที่ตองการความรูหรือการไดมาซึ่งความรู
ของผูที่ ตองการความรูโดยมีหลักการที่สําคัญที่สุดคือ อยา “จัดการความรูแบบปูพรม” ให
ดําเนินการเฉพาะ ความรูที่มีความสําคัญตอองคกร ที่เรียกวาความรูที่ สําคัญยิ่งยวดเทานั้น 

                                                             
1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564), หนา 65. 
2 กนกกร จีนา และอลงกรณ คูตระกูล, “กระบวนการถายทอดความรูจากมหาวิทยาลัยสูชุมชน: 

กรณีศึกษาโครงการอนุรักษวิหารพระเจาพันองค วัดปงสนุก จังหวัดลําปาง”, วารสารรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) : 61. 
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เพราะเปนความรูที่ชวยใหบรรลุ เปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคกร (Critical Knowledge)3 
ความรูนั้นมี 2 ประเภท คือ 1) ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ฝงอยู
ในความคิดของบุคคล เกิดจากประสบการณการเรียนรูหรือพรสวรรค ความรูนี้พัฒนาและ
แบงปนกันไดและเปนความรูที่ กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 2) ความรูที่ชัด  
แจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถ รวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีการตาง ๆ 
เชน ตํารา วารสาร หนังสือ คูมือตางๆ วีดีทัศน หรืออยูในรูป อิเล็กทรอนิกสเปนตน เครื่องมือ
ในการถายทอดความรูเพื่อให ความรูกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็วและ เหมาะสมทั่วทั้ง
องคกรมีความหลากหลาย ไดแก การ สื่อสารภายในองคกร เชน สิ่งพิมพเครื่องเสียง วีดีทัศน 
การเยี่ยมชมงาน ทัศนศึกษา การหมุนเวียนหนาที่/เปลี่ยนงาน ระบบพี่เลี้ยง การสื่อสารดวยการ
เขียน เปนการบันทึกรายงานประกาศขาวสารการประชุม ฝกอบรมภายใน แตปจจุบันการจัด
แสดงนิทรรศการ ไดถูกใชเปนเครื่องมือสื่อสารสําหรับการใหความรูการ ถายทอดประสบการณ 
การโฆษณา และการประชาสัมพันธของหนวยงานหรือองคกร ทั้งภาครัฐ และเอกชนไปยัง
กลุมเปาหมาย รวมถึงผูสนใจทั่วไป ใหสามารถเขาชมไดพรอมๆ กัน ตามวันเวลาที่จัดแสดง  
จึงเปนการประหยัดเวลาและเขาถึงกลุมเปาหมาย ภายในเวลาที่รวดเร็ว ยังมีรูปแบบที่นาสนใจ
จะสามารถ ดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมไดเปนอยางดีเปนผลทํา ใหผูชมเกิดความรูความเขาใจ
และทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่ จัดแสดง ซึ่งจะสงผลดีตอหนวยงานและองคกร และผูชมสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดตาม ความตองการ4 ขั้นตอนการสรางและถายโอน ความรูวา 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน กลาวคือ 1) Socialization เปนการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  
จาก Tacit Knowledge สู Tacit Knowledge เปนการถายโอนความรูจากบุคคลสูบุคคล  
โดยแลกเปลี่ยน ประสบการณตรงของผูสื่อสารระหวางกัน อาจอยูใน รูปแบบของการพูดคุย
ระหวางกันอยางไมเปนทางการ หรือ รูปแบบการประชุม พูด คุย เปนตน2) Externalization 
เปนการดึงความรูจาก Tacit Knowledge สู Explicit Knowledge เปนการดึง ความรูจาก
ภายในตัวคน ถายทอดออกเปนลายลักษณ อักษร เชน ตํารา คูมือ เปนตน 3) Combination 
เปน การรวบรวมความรูที่ไดจาก Explicit Knowledge สู Explicit Knowledge คือการ
รวบรวมความรูจาก หนังสือ ตํารา Explicit Knowledge มาสรางเปน ความรู ประเภท 

                                                             
3 วิจารณพานิช, อางในวนิดา ธนากรกุล และคณะ, “รูปแบบการถายทอดความรูความสําคัญ

ยิ่งยวดภายในและภายนอก  ิ่ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ผานนิทรรศการ”, วารสาร Mahidol R2R e-
Journal, ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) : 19. 

4 เรื่องเดียวกัน,หนา 19. 
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Explicit Knowledge ใหม 4) Internalization เปนการนําความรูจาก Explicit Knowledge 
กลับ เขาไป เปนความรู Tacit Knowledge คือการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง5 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการมีสวนรวมของนิสิตตอการถายทอด
องคความรูสัมมาชีพแกเยาวชนและผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร เพื่อใหนิสิตมีสวนรวมใน
ถายทอดองคความรูและใหบริการเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน ทองถิ่น และสังคม เพื่อมุงหวัง
ใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถจัดการปญหาของตนเองไดในระดับหนึ่ง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการการถายทอดองคความรูสัมมาชีพแกเยาวชนและผูสูงอายุ 
บานวังปง จังหวัดแพร 

 2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของนิสิตตอการถายทอดองคความรูภูมิปญญาสัมมาชีพของ
เยาวชนและผูสูงอายุ บานวังปง  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method 
research) ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใหนิสิตครุ
ศาสตรมีสวนรวมในการถายทอดองคความรูสัมมนาชีพใหกับเยาวชนและผูสูงอายุ บานวังปง 
เพื่อใหผูเขารวมปฏิบัติการไดใชเวลาวางในการผลิตช้ินงานหรือนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน ใช
วิธีการเจาะจง กลุมตัวอยาง เปนเยาวชน 25 คน และ ผูสูงอายุ 25 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) แบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 
 
 
 
 

                                                             
5 อางแลว,วนิดา ธนากรกุล และคณะ, รูปแบบการถายทอดความรูความสําคัญยิ่งยวดภายใน

และภายนอก  ่ิ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ผานนิทรรศการ, หนา 22. 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการการถายทอดองคความรูสัมมาชีพแกเยาวชนและผูสูงอายุ 
บานวังปง จังหวัดแพร 

 จากการสังเกตการณถายทอดองคความรูของนิสิตจากการลงพื้นที่บานวังปง จังหวัด
แพร นิสิตไดนําองคความรูเกี่ยวกับการผลิตเหรียญโปรยทานซึ่งหาวัสดุจากของที่ไมใชมาทําเปน
เหรียญโปรยทานเพื่อใชในงานมงคลและอวมงคล ซึ่งสามารถเปนอาชีพเสริมใหกับเยาวชนและ
ผูสูงอายุ โดยมีการลงทุนที่นอยมาก และเยาวชนและผูสูงอายุสามารถทําในเวลาวางจากการ
เรียนและการทํางานประจําของตนเองได จากการสัมภาษณชาวบานที่เปนผูสูงอายุสวนมากจะ
ประกอบอาชีพทําเกษตร ถาหมดหนางานเกษตรก็จะวางงานกัน ทุกคนที่เขารวมกิจกรรมอยาก
ไดอาชีพเสริมจากการทํางานหลัก สวนนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความสนใจในการผลิต
เหรียญโปรยทาน เชนเพื่อหารายไดพิเศษ ซึ่งเปนอาชีพที่ไมยากที่เด็กนักเรียนและผูสูงอายุทํา 
ซึ่งวัสดุสามารถหาไดในทองถิ่น ถาใชวัสดุเปนริบบิ้นก็มีราคาไมสูงมากนัก 
 นิสิตที่ทําการลงพื้นที่ในการถายทอดองคความรูเหรียญโปรยทานจากใบสลากกินแบง
รัฐบาลเปนการสงเสริมอาชีพ ไดมีกระบวนการและขั้นตอนกระบวนการในการถายทอดเปน
ขั้นตอนดังนี้  
  1.1 ศึกษาความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการถายทอดองคความรูสัมมาชีพของ
ชาวบานในชุมชนบานวังปง ที่ตองการอาชีพเสริม หลังจากการทํางานหลักดานการเกษตร
ชาวบานจะวางงานกันเปนสวนใหญ ซึ่งชาวบานจะมีรายไดปละครั้ง นอกนั้นจะตองหาอาชีพ
เสริมเพื่อกอใหเกิดรายไดหลังจากวางงาน ซึ่งผูดําเนินการไดสอบถามถึงอาชีพเสริมที่ตองการ
ของชาวบานแลวปรากฏวา อาชีพเสริมที่ชาวบานอยากใหจัดใหคืออาชีพที่มีการลงทุนนอย 
เพราะถามีการลงทุนมากไมสามารถที่จะทําได ดังนั้นจึงเสนอจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทําเหรียญ
โปรยทาน ซึ่งสามารถหาอุปกรณ และซื้ออุปกรณไดงาย เชน การทําเหรียญโปรยทานจากใบ
สลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งในชุมชนมีอยูแลวก็สามารถหามาสะสมไดโดยการขอรับบริจาคจาก
บุคคลทั่วไปได หรือ เหรียญโปรยทานที่ทําจากริบบิ้น เหรียญโปรยทางจากใบเตย เปนตน จากผู
จัดเห็นวาการนําใบสลากกินแบงรัฐบาล มาจัดกิจกรรมมันงายสําหรับเยาวชนและผูสูงอายุ และ
สามารถนําสิ่งที่เหลือใชมาประยุกตใหเกิดประโยชนและเสริมรายไดดวย ซึ่งเหรียญโปรยทานจะ
ใชไดทั้งงานมงคลและอวมงคล อาจจะทําเพื่อบริจาค หรือทําเพื่อหารายไดก็ได เชนกัน 
 

  1.2 จัดเตรียมสถานที่ในการถายทอดองคความรูโดยใชโรงเรียนบานวังปงมีความ
เหมาะสมเพราะเปนสถานที่อยูในชุมชน เยาวชนและผูสูงอายุ สามารถเดินทางมาเขารวม
กิจกรรมได 
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 1.3 จัดเตรียมอุปกรณในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย ใบหวยรัฐบาลที่ไมใชแลว
กรรไกร  
กาวสองหนา 0.5 ซม.แบบบาง โฟม (ใชหรือไมใชก็ได) ขนาดประมาณ 2x2 ซม. เหรียญบาท 

 1.4 ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทําเหรียญโปรยดวยใบสลากกินแบงรัฐบาล มี
กระบวนการ  

ดังนี้ 
  1) นิสิตใหองคความรูเกี่ยวอุปกรณการจัดทําเหรียญโปรยทาน และอธิบายวิธีการ

ทํา และสาธิตการทําเหรียญโปรยทานใหกับเยาวชนและผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
  2) ใหนําใบสลากกินแบงรัฐบาลมาตัดขอบใหไดขนาด 

  

 
 
 
 
 
 
 

  3) ติดกาวสองหนาดานหลัง ติดดานบนและดานลางใหติดกึงกลางตัวเลข 
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  4) ดึงกระดาษกาวดานบนออกและพับดานบนและลางติดกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

  5) ดึงกระดาษกาวดานในของดานลางออกแลวใชนิ้วมือรีดใหเรียบโดยใหตัวเลขอยู
ดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 

  6) ใหคลี่กระดาษออกแลวใสโฟมและเงินเขาไปขางในแลวดึงกระดาษกาวดานใน
ออก แลวใชมือซายจับดานขางกดลงไปเล็กนอย 

 
    
 
 
 
 
 
 

  7) ใชกรรไกรตัดลายดานบนและดานลาง 
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2. ศึกษาการมีสวนรวมของนิสิตตอการถายทอดองคความรูสัมมาชีพของเยาวชน
และผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร 
  1) ผลการประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอถายทอดองคความรูสัมมาชีพของ
เยาวชนและผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร ตามจํานวนและรอยละของตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศพบวาเปนเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96.00 เปนเพศชาย จํานวน 
2 คน คิดเปน รอยละ 4.00 ตามลําดับ 
  2) ผลประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอถายทอดองคความรูสัมมาชีพของเยาวชน
และผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร พบวา 
  ดานกระบวนการ โดยภาพรวมพบวามีความพึงพอใจรอยละ 71 หรือ คาเฉลี่ย 
4.71 พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่ไดสูงสุดคือ มีสวนรวมในการนําเสนอการจัดกิจกรรม
สัมมนาชีพ รอยละ 82.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.82 รองลงมา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ รอยละ 72.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.70 

ดานการดําเนินการและลงมือปฏิบัติ โดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมรอยละ 67.50
หรือ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.67 ถาพิจารณาเปนรายขอ ขอที่ไดสูงสุด รวมแรงกายและแรงใจในการ
จัดการถายทอดสัมมาชีพใหกับเยาวชนและผูสูงอายุ รอยละ 78.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.78 
รองลงมา มีสวนรวมในการสาธิตการปฏิบัติ รอยละ 70.00 หรือคิดเปนรอยละ 4.70 

ดานการมีสวนรวมรับประโยชน โดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมดานการมีสวนรวม
รับประโยชน รอยละ 80.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.80 ถาพิจารณาเปนรายขอที่ไดสูงสุด คือนํา
ทักษะที่ไดมีรวมกิจกรรมไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดจริง คิดเปนรอยละ 90.00 หรือคิด
เปนคาเฉลี่ย 4.90 รองลงมา นําองคความรูที่ถายทอดไปตอยอดในการทํากิจกรรม คิดเปนรอย
ละ 84.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.84 
  ผลประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอถายทอดองคความรูสัมมาชีพของเยาวชน
และผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร รวมทุกดาน โดยภาพรวมพบวา มีสวนรวมคิดเปนรอยละ 
72.83 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.73 ถาพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีสวนรวมสูงสุด คือดานการมี
สวนรวมรับประโยชน คิดเปนรอยละ 80.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.80 รองลงมาดาน
กระบวนการ คิดเปนรอยละ 67.50 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.67 
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการการถายทอดองคความรูสัมมาชีพแกเยาวชนและผูสูงอายุ 
บานวังปง จังหวัดแพร  

จากการสังเกตการณถายทอดองคความรูของนิสิตจากการลงพื้นที่บานวังปง จังหวัด
แพร นิสิตไดนําองคความรูเกี่ยวกับการผลิตเหรียญโปรยทานซึ่งหาวัสดุจากของที่ไมใชมาทําเปน
เหรียญโปรยทานเพื่อใชในงานมงคลและอวมงคล ซึ่งสามารถเปนอาชีพเสริมใหกับเยาวชนและ
ผูสูงอายุ โดยมีการลงทุนที่นอยมาก และเยาวชนและผูสูงอายุสามารถทําในเวลาวางจากการ
เรียนและการทํางานประจําของตนเองได จากการสัมภาษณชาวบานที่เปนผูสูงอายุสวนมาก 
จะประกอบอาชีพทําเกษตร ถาหมดหนางานเกษตรก็จะวางงานกัน ทุกคนที่เขารวมกิจกรรม
อยากไดอาชีพเสริมจาก การทํางานหลัก สวนนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความสนใจในการ
ผลิตเหรียญโปรยทาน เชนเพื่อ หารายไดพิเศษ ซึ่งเปนอาชีพที่ไมยากที่เด็กนักเรียนและผูสูงอายุ
ทํา ซึ่งวัสดุสามารถหาไดในทองถิ่น ถาใชวัสดุเปนริบบิ้นก็มีราคาไมสูงมากนัก 
 นิสิตที่ทําการลงพื้นที่ในการถายทอดองคความรูเหรียญโปรยทานจากใบสลากกินแบง
รัฐบาลเปนการสงเสริมอาชีพ มีกระบวนการและขั้นตอนกระบวนการในการถายทอดเปน
ขั้นตอนดังนี้  
 1. ศึกษาความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการถายทอดองคความรูสัมมาชีพของ
ชาวบาน ในชุมชนบานวังปง ที่ตองการอาชีพเสริม หลังจากการทํางานหลักดานการเกษตร
ชาวบานจะวางงานกันเปนสวนใหญ ซึ่งชาวบานจะมีรายไดปละครั้ง นอกนั้นจะตองหาอาชีพ
เสริมเพื่อกอใหเกิดรายไดหลังจากวางงาน ซึ่งผูดําเนินการไดสอบถามถึงอาชีพเสริมที่ตองการ
ของชาวบานแลวปรากฏวา อาชีพเสริมที่ชาวบานอยากใหจัดใหคืออาชีพที่มีการลงทุนนอย 
เพราะถามีการลงทุนมากไมสามารถที่จะทําได ดังนั้นจึงเสนอจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทําเหรียญ
โปรยทาน ซึ่งสามารถหาอุปกรณ และซื้ออุปกรณไดงาย เชน การทําเหรียญโปรยทานจากใบ
สลากกินแบงรัฐบาลซึ่งในชุมชนมีอยูแลวก็สามารถหามาสะสมไดโดยการขอรับบริจาคจาก
บุคคลทั่วไปได หรือ เหรียญโปรยทานที่ทําจากริบบิ้น เหรียญโปรยทางจากใบเตย เปนตน
สอดคลองกับทฤษฎีของ WHO and UNICEF6 ไดเสนอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนิน กิจกรรมไว 4 ข้ันตอนดังนี้ 1) การวางแผนประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะห
ปญหาจัดอันดับ ความสําคัญตองเปาหมายกําหนดการใชทรัพยากร 2) การดําเนินงาน
ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารการ ใชทรัพยากร 3) การใชประโยชน

                                                             
6 WHO and UNICEF, Report of the international conference on primary health 

care, (New York : N.P.Press,1978), P. 41. 
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ประชาชน ตองนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ซึ่งเปนการเพิ่มระดับของการ
พึ่งตนเองและการ ควบคุมทางสังคม และ 4) การไดรับประโยชนประชาชนตองไดรับการ
แจกจายผลประโยชนจากชุมชน ในพื้นฐานที่เทาเทียมกันซึ่งเปนผลประโยชนสวนตัวสังคมหรือ
ในรูปวัตถุก็ได จากผูจัดเห็นวาการนําใบสลากกินแบงรัฐบาลมาจัดกิจกรรมมันงายสําหรับ
เยาวชนและผูสูงอายุ และสามารถนําสิ่งที่เหลือใชมาประยุกตใหเกิดประโยชนและเสริมรายได
ดวย ซึ่งเหรียญโปรยทานจะใชไดทั้งงานมงคลและอวมงคล อาจจะทําเพื่อบริจาค หรือทําเพื่อ
หารายไดก็ได เชนกัน 

2. จัดเตรียมสถานที่ในการถายทอดองคความรูโดยใชโรงเรียนบานวังปงมีความ
เหมาะสมเพราะเปนสถานที่อยูในชุมชน เยาวชนและผูสูงอายุ สามารถเดินทางมาเขารวม
กิจกรรมได 
 3. จัดเตรียมอุปกรณในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย ใบหวยรัฐบาลที่ไมใชแลว 
กรรไกร กาวสองหนา 0.5 ซม.แบบบาง โฟม (ใชหรือไมใชก็ได) ขนาดประมาณ 2x2 ซม. 
เหรียญบาท 

4. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทําเหรียญโปรยซองขนม ซองลูกอม มีกระบวนการ ดังนี้ 
 นิสิตใหองคความรูเกี่ยวอุปกรณการจัดทําเหรียญโปรยทาน และอธิบายวิธีการทําและ
สาธิตการทําเหรียญโปรยทานใหกับเยาวชนและผูสูงอายุ ใหนําใบหวยมาตัดขอบใหไดขนาด ติด
กาวสองหนาดานหลัง ติดดานบนและดานลางใหติดกึงกลางตัวเลข ดึงกระดาษกาวดานบนออก
และพับดานบนและลางติดกัน ดึงกระดาษกาวดานในของดานลางออกแลวใชนิ้วมือรีดใหเรียบ
โดยใหตัวเลขอยูดานหนา ใหคลี่กระดาษออกแลวใสโฟมและเงินเขาไปขางในแลวดึงกระดาษ
กาวดานในออก แลวใชมือซายจับดานขางกดลงไปเล็กนอย ใชกรรไกรตัดลายดานบนและ
ดานลางสอดคลองกับทฤษฎีของชัยยงค พรหมวงศ7 กลาววา เปนสองลักษณะทั้งแนวคิด
อนุรักษนิยมและแนวคิดเสรีนิยม ซึ่งสรุปไดดังนี้ การสอนโดยการใหเรียนรูธรรมชาติใหเห็น
ตัวอยางและการสาธิต การสอนดวยการพูด การสังเกตของจริง 
 

2. ศึกษาการมีสวนรวมของนิสิตตอการถายทอดองคความรูสัมมาชีพของเยาวชน
และผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร 

  1. ผลการประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอถายทอดองคความรูสัมมาชีพของ
เยาวชนและผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร ตามจํานวนและรอยละของตอบแบบสอบถาม 

                                                             
7 ชัยยงค พรหมวงศ, เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการสอน หนวยที่ 1, 6-13, (กรุงเทพมหานคร 

: สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534), หนา 18-19. 
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จําแนกตามเพศพบวาเปนเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96.00 เปนเพศชาย จํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 
  2. ผลประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอถายทอดองคความรูสัมมาชีพของเยาวชน
และผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร พบวา ดานกระบวนการ โดยภาพรวมพบวามีสวนรวมรอย
ละ 71.00 หรือ คาเฉลี่ย 4.71 พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่ไดสูงสุดคือ มีสวนรวมในการ
นําเสนอการจัดกิจกรรมสัมมนาชีพ รอยละ 82.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.82 รองลงมา มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ รอยละ 72.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.70 ดานการดําเนินการ
และลงมือปฏิบัติ โดยภาพรวมพบวา มีสวนรวม รอยละ 67.50 หรือ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.67  
ถาพิจารณาเปนรายขอ ขอที่ไดสูงสุด รวมแรงกายและแรงใจในการจัดการถายทอดสัมมาชีพ
ใหกับเยาวชนและผูสูงอายุ รอยละ 78.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.78 รองลงมา มีสวนรวมใน
การสาธิตการปฏิบัติ รอยละ 70.00 หรือคิดเปนรอยละ 4.70 ดานการมีสวนรวมรับประโยชน 
โดยภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจดานการมีสวนรวมรับประโยชน รอยละ 80.00 หรือคิดเปน
คาเฉลี่ย 4.80 ถาพิจารณาเปนรายขอที่ไดสูงสุด คือนําทักษะที่ไดมีรวมกิจกรรมไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตไดจริง คิดเปนรอยละ 90.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.90 รองลงมา นําองคความรู
ที่ถายทอดไปตอยอดในการทํากิจกรรม คิดเปนรอยละ 84.00 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.84 

 ผลประเมินการมีสวนรวมของนิสิตตอถายทอดองคความรูสัมมาชีพของเยาวชน
และผูสูงอายุ บานวังปง จังหวัดแพร รวมทุกดาน โดยรวมพบวา มีสวนรวมคิดเปนรอยละ 
72.83 หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.73 มีความสอดคลองกับกลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการ
พัฒนาชุมชน8พบวาความสําเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีสวนรวมของครัวเรือนสัมมาชีพ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือดานลักษณะโครงการ และดานผูนํา ตามลําดับ 2.ระดับความสุขของครัวเรือน
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ในดานปจจัยดานผูนํา
พบวา ผูนํามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในวิชาชีพ สามารถถายทอด และสื่อสารให
ผูเขารวมโครงการไดเปนอยางดี ในดานปจจัยดานการมีสวนรวมของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
พบวา ผูเขารวมโครงการจะตองมีความ สนใจจริงและมีความพรอมที่จะเขารวมและขับเคลื่อน
โครงการ และในกระบวนการของโครงการจะเปนลักษณะ การเรียนรูรวมกัน ถาพิจารณาเปน
รายดาน ดานที่มีสวนรวมสูงสุด คือดานการมีสวนรวมรับประโยชน คิดเปนรอยละ 80.00  

                                                             
8 กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน, ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จการ

ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562, หนา ข. 
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หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 4.80 รองลงมาดานกระบวนการ คิดเปนรอยละ 67.50 หรือคิดเปน
คาเฉลี่ย 4.67 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จากการทําวิจัย ชาวบานมีความสนใจในการพัฒนาอาชีพเสริม
รายไดกันเปนสวนใหญ และอยากจะใหมีการกิจกรรมอาชีพที่หลากหลาย ควรมีการสนับสนุน
ใหมีการฝกประสบการณการถายทอดในการลงพื้นในชุมชนใหมากและสํารวจพื้นที่ในชุมชนวา
แตละทองที่มีความตองการพัฒนาอาชีพในดานใดบาง โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความตองการอาชีพเสริมของชุมชนเพื่อยกระดับรายได 
  2.2 ควรศึกษาการเสริมสรางอาชีพของชุมชนใหยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทคัดยอ 

โลก ในยุ ค  Disruption จากสถานการณ โ รคระบาดไวรั ส โคโ รน า โควิด -19 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดกําหนดแผนปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการประยุกตใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะ
แกนกลาง (Core Competency) หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะทั่วไปที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสื่อสาร การคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห  
การแกปญหา และการทํางานเปนทีม สวนสมรรถนะอาชีพ (Occupational Competency) 
คือความรู ความสามารถและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในแตละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพ 
(Functional Competency) หลักสูตรฐานสมรรถนะ เปนสิ่งที่ทุกภาคสวนในสังคมตอง  
ใหความสําคัญอยางเรงดวน วันนี้โลกไดเชื่อมโยงกิจกรรมและศักยภาพมนุษยเขากับพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีซึ่งจะกอใหเกิดงานใหมอยางหลากหลาย การจัดการศึกษาตองตอบโจทยผูเรียน
สามารถนําไปใชในชีวิตการทํางานไดอยางแทจริง การจัดหองเรียนสายอาชีพตองมีกลไก
เชื่อมโยงเพื่อเทียบเคียงระหวางคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ ดวยการทดสอบวัดและ
ประเมินผล ผูเรียนไดศึกษา หาความรูเพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
มีการเทียบโอนประสบการณจากการทํางาน การฝกฝนและปฏิบัติจริงจากการทํางาน และการ
สะสมหนวยการเรียน (Credit Bank) สถานศึกษามีหนาที่บริหารปจจัยนําเขา ไดแกหลักสูตร 
ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร งบประมาณ มีการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูเนนสมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาครู บุคลากร ผูเรียน การบริหารและบริการ
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วิชาการ เพื่อใหไดผลลัพธคุณภาพผูเรียนมีผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน ตอบสนองความ
ตองการแรงงานของสถานประกอบการ ชุมชน และประเทศชาติมีความสามารถในการแขงขัน 
จบแลวมีอาชีพ มีรายได เพื่อลดการศึกษาที่สูญเปลาดังอดีต  

 
คําสําคัญ : หลักสูตรฐานสมรรถนะ, หองเรียนสายอาชีพ,  
  ความสูญเปลาทางการศึกษา ยุค Disruption  
 
 
Abstract 

 The world in the Disruption era from the coronavirus pandemic. Ministry 
of Education (FDA) has formulated a plan to improve the Core Curriculum for 
Basic Education Management as a performance-based curriculum, with 
performance referring to operational capabilities resulting from the application 
of knowledge, skills and desirable attributes. Problem Solving and Team Work 
Section Occupational Competency is knowledge. The ability and skills of 
specific operations in each field or professional field (Functional Competency), 
the performance base course, is something that all sectors of society must 
urgently focus on. Today, the world has linked human activity and potential to 
the development of technology, which will create a wide range of new jobs. 
Educational management must meet the needs of learners who can truly apply 
it in their working life. Vocational classroom arrangements require a mechanism 
to be connected to match qualifications and professional standards. Learners 
learned more about the study in the system. Informal, at your leisure. 
Experience transfer is compared from work. Training and practical practices from 
work and accumulation of units (Credit Bank) Schools are responsible for 
managing inputs, including courses, learners, and students. Teachers and 
education personnel, resources, budgets The learning management process is 
organized to focus on competence, morality, ethics, teacher development. 
Staff, learners Management and academic services To achieve quality results, 
students have graduates in accordance with the standards. Meet the labor 
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needs of the establishment. Communities and nations are competitive, finished 
with careers, earned incomes to reduce wasted education in the past.  

Keywords : Competency-Based Curriculum, Vocational Classroom,  
   Educational Waste Disruption  
 
 
บทนํา  

 การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่คนรุนใหมเขามามีบทบาทในวงการของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
ทําใหมีการพัฒนาระบบแนวคิดพัฒนาการตลาดที่ตางจากเดิมอยางสิ้นเชิง ระบบเทคโนโลยี
หุนยนตเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Robots) ระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence 
หรือ AI) รวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวม (เชน Big Data, IoT) ภาคธุรกิจมีการนําเทคโนโลยี
รูปแบบใหมมาชวยในการผลิตสินคาและบริการ ผลจากการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้มาใชกลับ
สงผลโดยตรงกับแรงงานที่เคยทําหนาที่เหลานี้อยูกอน เพราะทําใหความตองการใชแรงงาน
นอยลง นํามาซึ่งการเกิดภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไรการจางงาน (Jobless 
Growth) การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นไมจําเปนตองพึ่งแรงงานจํานวนมากเหมือนในอดีต อีกทั้ง
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Covid-19 ยังสงผลใหระบบเศรษฐกิจการจางงานโลกมีรูปแบบ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสภาวการณน้ีอาจสงผลกระทบเชิงโครงสรางกับแรงงานในระยะยาว1  

ผูเขียนมีความสนใจเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียน
สายอาชีพ ทางออกของการศึกษาไทยที่ไมสูญเปลาของเด็กไทย ใหเปนแรงงานที่สามารถพัฒนา
ตนเองเพื่อสามารถเผชิญกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามนโยบายเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ (Quick Win) ในวาระที่ 2 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียน
เปนหลัก และวาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะ
อาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่ เหมาะสม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการพัฒนา
ทักษะอาชีพใหเปนแรงงานที่มีสมรรถนะสูง และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  
ลดปญหาอัตราการวางงาน โดยแบงเปนประเด็นนําเสนอเนื้อหาดังนี้ 1) หลักสูตรในอดีต 2) 

                                                             
1 ภัณฑิลา ธนบูรณนิพัทธ. “บทบาทของการคาและเทคโนโลยีตอการปรับเปลี่ยนของโครงสราง

ตลาดแรงงานของไทย”. รายงานการวิจัย. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://researchcafe.org/the-roles-
of-trade-and-technology [3 มกราคม 2564]  
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ความสูญเปลาทางการศึกษา 3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ หองเรียนสายอาชีพ 4) แนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียนสายอาชีพ : จากแนวคิดสูการปฏิบัติของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) อุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หองเรียนสายอาชีพ 6) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหองเรียนสายอาชีพ 7) สรุปผลและสะทอนคิด  

 
หลักสูตรในอดีต 

 การปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. 2520 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อใหประชาชน
ไดตระหนักและเห็นคุณคาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข เนนการศึกษาเพื่อชีวิตและสรางประโยชนแกสังคม แบงระบบการศึกษาเปน 2 ระบบ 
คือ การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบมี 4 ระดับ คือ กอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษาในครั้งตอมา  
คือ การปฏิรูปการศึกษาในปพ.ศ. 2542 มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย และกฎหมายการศึกษาอีก
หลายฉบับ โดยมุงสรางสังคมแหงการเรียนรูในกระแสโลกาภิวัฒน มีการปรับโครงสรางการ
บริหารราชการ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา และการปฏิรูปการเรียนรูซึ่งเปน
สาระสําคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนั้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดมีการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตอจาก
การปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. 2542 มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมี
เปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคน
ไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) สงเสริมการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ผูเขียนบทความจะขอ
กลาวถึงหลักสูตรในอดีต 3 ระดับการศึกษา ไดแก 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2) หลักสูตรอาชีวศึกษา และ 3) หลักสูตรอุดมศึกษา ดังนี้ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางและใชในโรงเรียนทั่ว
ประเทศในปการศึกษา 2553 ใชแนวคิดอิงมาตรฐานที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อสําเร็จการศึกษา
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของยึดเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู โดยการดําเนินการบริหารจัดการมาตรฐาน การวัดและ
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ประเมินผลที่สะทอนมาตรฐาน เพื่อใหกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ลักษณะสําคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดกลาวถึงลักษณะสําคัญดังนี้ 1) ทุกองคประกอบของหลักสูตรตองเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู 2) หนวยการเรียนรูเปนหัวใจหลักสูตรอิงมาตรฐาน 3) การจัดการเรียนรูในแตละหนวย
การเรียนรูตองชวยใหผู เรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดของการเรียนรู  4) การวัดและ
ประเมินผลจะตองแสดงถึงความสามารถของผูเรียน 5) ชิ้นงานหรือภาระงานที่กําหนดขึ้น 
กําหนดใหผูเรียนควรเชื่อมโยงกับมาตรฐานอยางนอย 2 หรือ 3 มาตรฐาน 6) ในกระบวนการ
และขั้นตอนการจัดทําหนวยการเรียนรูตองมีความยืดหยุน และมาตรฐานการเรียนรูมี
ความสําคัญดังนี้ 1) ชวยใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน 2) เพื่อให
เกิดความชัดเจนวาแตละระดับชั้นการศึกษา จะตองรูอะไรมากนอยแคไหน 3) เปนเครื่องมือ
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแตระดับรัฐบาล สถานศึกษา ครูผูสอน ผูเรียน 
และผูปกครอง 
 หลักสูตรอาชีวศึกษา พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดความหมาย
ของการจัดอาชีวศึกษาวาเปนกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ
ระดับฝมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิต
และพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู
ในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ สามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบ
อาชีพโดยอิสระได (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) มีรูปแบบ ดังนี้  
1) การศึกษาในระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถาบันเปนหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัด
และการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 2) การศึกษานอกระบบ 
เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุน ในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา 
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบคุคลแต
ละกลุม 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ  
ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวน
หนึ่ง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษา



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 438  

 

อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นตอง
มุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ ผูสําเร็จอาชีวศึกษาสามารถประกอบอาชีพได
ใน 2 ลักษณะ คือ เขาสูอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ หรือการเปนผูประกอบการอิสระ 
 หลักสูตรอุดมศึกษา พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2551 
ใหความหมายของการอุดมศึกษาวาเปน "การจัดการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบดวย การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวา" อาจเรียก
อีกอยางหนึ่งวา เปนการศึกษาหลังมัธยมศึกษา โดยทั่วไป การศึกษากอนระดับอุดมศึกษานิยม 
แบงเปนการประถมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาระดับแรก (Primary education) ที่ใชเวลา
ประมาณ 6 ป และการมัธยมศึกษาซึ่งเปนการศึกษาระดับที่ 2 (Secondary education) ที่ใช
เวลาอีกประมาณ 6 ป และเมื่อถึงระดับอุดมศึกษาจึงเรียกกันวา เปนการศึกษาระดับที่ 3 
(Tertiery education) ซึ่งเริ่มตั้งแตประมาณปที่ 13 เปนตนไป แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับแรก เปนระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา 
ระดับที่ 2 คือ ระดับปริญญาตรี ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียกวา "บัณฑิต" ระดับที่ 3 
คือ ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ที่เรียกวา ระดับบัณฑิตศึกษา แบงออกเปน ปริญญามหาบัณฑิต 
หรือปริญญาโท และปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือปริญญาเอก  

การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุงจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานทัดเทียมกับสากล ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ สวนการศึกษาระดับ ข้ันพื้นฐานนั้นยังคงมุงเนนสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและ
ปฏิบัติได ยึดแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด แบบมีระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑที่ตายตัว ขาดความยืดหยุน 
ไมสนองตอความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล จากความไมประสานตอเนื่องของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทําใหเกิดความไมสอดคลองทั้งในรูปแบบ
การวางงาน และการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากกระบวนการผลิตแรงงานเขาสูตลาดและการ
ใชแรงงานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปญหาคาตอบแทนและคานิยมที่มุงเนนไปที่
การจบระดับปริญญาตรีมากกวาการเนนไปที่สายอาชีวศึกษา จึงทําใหการวางงานในสวนของผู
ที่เรียนระดับปริญญาตรีมีอัตราที่สูงมาก ในขณะที่สถานประกอบการก็ขาดแคลนผูจบการศึกษา
ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา และแรงงานที่มีสมรรถนะตรงกับสายงานจนเกิดเปนปญหา
ความสูญเปลาทางการศึกษาของไทย 
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ความสูญเปลาทางการศึกษา 

ความไมสอดคลองดานการศึกษาหากพิจารณาการใชแรงงานในปจจุบันของผูที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีไดวิเคราะหปญหาออกมาได 2 รูปแบบ คือ ความไมสอดคลองดาน
เวลาในการใชศึกษา กับสาขาวิชาที่จบไมตรงกันกับลักษณะงานที่ทํา และการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา Covid-19 สงผลกระทบตอตลาดแรงงานโดยการจางงานและชั่วโมงการ
ทํางานลดลงทําใหเกิดอัตราการวางงานในระดับสูง ระบบการศึกษาของไทยถูกเรียกรองใหมี
การปฏิรูปมานานแลว ความลาชาไมทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ไดสราง
ความลาหลังของระบบการศึกษาในทุกระดับ ระบบคุณภาพออนแอ มีโรงเรียนและหลักสูตร
จํานวนมากมายขาดแคลนนักเรียนและนักศึกษา ผลผลิตของบัณฑิตไมตอบโจทยของความ
ตองการแรงงานและคุณภาพใหมที่แรงงานตองการจางงาน กลายเปนความสูญเปลาของระบบ
การศึกษา เปนภาระงบประมาณที่ตองแบกรับ ความคุมคาของหลักสูตรและคุณภาพทางการ
ศึกษาที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูเรียนที่ตอไปจะตองกาวเขาสูการแขงขันในโลกทุนนิยมสมัยใหม 
ศ.ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปญญาประดิษฐแหงประเทศไทย และราชบัณฑิต 
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวในการบรรยายพิเศษหัวขอ Transform 
University : Learning for the Future วา “การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยในโลกยุคใหม จําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทั้งในแงของการเรียน เนื้อหา 
เพื่อใหมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม การ
ดําเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยตลอด 2-3 ปที่ผานมา แวดวงการศึกษา มีการพูดถึงวิกฤต
การตกงานของบัณฑิตไทยที่อาจจะมีมากถึง 72% เพราะขาดทักษะที่เทาทันกับยุคสมัย” การ
พัฒนาสมรรถนะเด็กไทยที่จะกาวเขาสูตลาดแรงงานจึงเปนวาระเรงดวนที่ทุกภาคสวนควร
ชวยกันขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่สัมฤทธ์ิผลโดยเร็ว จึงกลายเปนที่มาของการปฏิรูปหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ถูกกลาวถึงในเวลานี้ โดยหลายฝายเชื่อวาจะเปนทางออกของการศึกษาไทยที่ไมสูญ
เปลา2  

 

 

 
                                                             

 2 ตีรณ พงศมฆพัฒน. ความคุมคาของระบบการศึกษา. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www. 
matichon.co.th/columnists/news_814868 [14 ธันวาคม 2564]. 
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ หองเรียนสายอาชีพ  

 กําลังแรงงานทั่วโลกอาจถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติภายในป 2573 ในประเทศไทย
คาดไววาจะสงผลให แรงงานถูกแทนที่ดวยระบบอัตโนมัติในชวงเวลาเดียวกัน 17-18% 
(Patrick, 2018) (เสาวณี จันทะพงษ และกัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2562) ผลกระทบจากการ
ใชปญญาประดิษฐ หรือ AI เขามาทดแทนแรงงานคน พบวาใน 20 ปขางหนาจะเกิดกรณีที่
เลวรายที่สุดสําหรับแรงงานไทย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะตกงานไดมากถึง 12 ลานคนจากการใช
หุนยนตและยายฐานการผลิต โดยระบุวากลุมที่นาเปนหวงคือพนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงงานที่มีหนาที่ควบคุมเครื่องจักรทําสวนประกอบตางๆ เสมียน หรือที่เรียกวากลุมที่มีทักษะ
ต่ํา (Low Skill)3 McClelland ไดใหความหมายของคําวาสมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคล 
และไดขยายความหมายของสมรรถนะไววา สมรรถนะเปนลักษณะเฉพาะของ แตละบุคคล 
(Underlying Characteristic) เปนเหตุหลักที่ส งผลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานไดผลสูงสุด4 จากการศึกษาสรุปไดวา สมรรถนะเปนพฤติกรรมเชิง
คุณลักษณะสวนบุคคล และความสามารถที่แสดงออกใหเห็นถึงการประยุกตใชความรู ทักษะ 
รวมทั้งพฤติกรรมการทํางานในบทบาทและสถานการณที่ทําใหประสบความสําเร็จ  

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ความ
ถนัด และกาวหนาไปตามความสามารถของตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) มีเปาหมายใหผูเรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับการ
ทํางาน การแกปญหาและการดํารงชีวิต เปนการศึกษาที่ออกแบบองคประกอบตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความเสมอภาค ใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
แตกตางที่หลากหลายของผูเรียน โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1) มุงใหผูเรียนแสดงความสามารถ
ที่เชี่ยวชาญ เนนการนําความรูไปใชจริง 2) คาดหวังใหผูเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู 3) ผูเรียนรับผิดชอบตอตัวเองใหถึงเปาหมาย สามารถออกแบบการเรียนของตนเองได มี
ความยืดหยุน ตามลักษณะเฉพาะของผูเรียน 4) ผูเรียนจะไดรับการประเมินเมื่อพรอม เนนการ
ปฏิบัติดวยเครื่องมือวัดที่เขาถึงความเชี่ยวชาญของผูเรียน และหลักการของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ยึดหลักการสําคัญดังนี้ 1) มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่จําเปนตองใช

                                                             

 3 ภัทรา ชวนชม. ความเสี่ยงแรงงานยุค 4.0 หากไมปรับตัว-พัฒนาทักษะ. [ออนไลน]. แหลงที่มา 
: https://news.thaipbs.or.th/content/284984? fbclid=IwAR 2FufkoO17Q_7GUIw3JhnB7_ 
Z9zDPQMqMgFN6u2_y5nEoYa-9lWYQObP0k [26 มีนาคม 2563]. 
 4 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผลการทดลองใชกรอบสมรรถนะผูเรียนระดับประถมศึกษาป
ที่ 4 – 6 สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สกศ), 2564. 
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ในการดํารงชีวิต มีความเชื่อมโยงกับบริบทและชีวิตจริงของผูเรียน มีการกําหนดสมรรถนะหลัก
ที่เหมาะสมสําหรับแตละชวงชั้นใหครูผูสอนนําไปใชเปนหลัก ในการกําหนดจุดประสงค สาระ
การเรียนรู การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 2) ใหความสําคัญกับ
พฤติกรรม การกระทํา การปฏิบัติของผูเรียน มิใชที่การรูหรือมีความรูเพียงเทานั้น แตผูเรียน
ตองสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณลักษณะตางๆ ในการแกปญหา
สถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน 3) ใชผลลัพธ (สมรรถนะ) นําสูจุดมุงหมายการเรียนรู 
กลาวคือ เปนหลักสูตรที่เนน “OUTPUT” คือสมรรถนะ ซึ่งเปนผลลัพธไมใช “INPUT” คือ
เนื้อหาสาระที่เปนตัวปอน 4) ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
ตองการของผูเรียนครู และสังคม ผูบริหารการศึกษาเปนผูมีบทบาทหนาที่โดยตรงที่จะ
ดําเนินการนํานโยบายหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติ โดยอาจจัดทําเปนหลักสูตร
หองเรียนสายอาชีพในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนไปสูเปาหมายการศึกษาของชาติโดยจัด
การศึกษาใหเหมาะสมตามอัตลักษณ สอดคลองกับสภาพบริบทตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น ชุมชนสังคม และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
มีเครือขายความรวมมือ การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือองคกรแหงการเรียนรู มีการ
พัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดานคุณภาพผูบรหิาร
และครูอาจารย ความเหมาะสมของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากร
การเรียนรู และการประเมินการเรียนการสอน มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่องมีธรรมาภิบาล 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (มาตรฐานการศึกษาของชาติ, 2561) เพื่อลดปญหาความสูญ
เปลาทางการศึกษาทําใหเกิดนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหมีความหลากหลายเพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่
เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทําสอดรับกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
และตลาดแรงงานในอนาคต ภาครัฐตองปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนรูใหม เปลี่ยนจุดเนนที่
เคยเนื้อหาวิชามีมาตรฐานและตัวช้ีวัดจํานวนมากเปนหลักสูตรที่เปนฐานสมรรถนะซึ่งมุงไปยัง
พฤติกรรมที่ผูเรียนโดยตรงยึดความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติไดเปนหลัก เพื่อเปนหลักประกัน
วา ผูเรียนจะมีทักษะและความสามารถในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม เมื่อผานการเรียนรู และ
แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาไดกําหนดใหหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นเปนแนวทางเพื่อมุงให
เกิดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง มีเปาหมายใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการ
ทํางาน การแกปญหา และการดํารงชีวิต 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียนสายอาชีพ : จาก
แนวคิดสูการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

‘หลักสูตรฐานสมรรถนะ’ ไมยึดในตัวเนื้อหาสาระจนเกินไปแตต้ังเปาหมายแทนวาเมื่อ
เรียนแลวทําอะไรได ทําอะไรเปน การเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน และเปลี่ยนวิธีการฝกอบรม
ครู “การเปลี่ยนในลักษณะนี้กําลังเกิดข้ึนแลวในพื้นที่ที่เรียกวา ‘นวัตกรรมการศึกษา’ ในระดับ
มหาวิทยาลัยนาจะเปลี่ยนไปสูการพัฒนาการเรียนรูใหทํางานไดจริง ตองพัฒนาไปสูการเรียน
ระยะสั้น และรับประกันวาทํางานเปนและไดงานที่ดี ซึ่งจะตองมีการรวมมือกันระหวางนายจาง
กับสถาบันการศึกษา มีการคัดเลือกผูเรียนที่พรอมฝกทักษะการทํางาน มีทัศนคติที่ดี แลวจับคู
หางานกัน เอานักเรียนที่ผานเกณฑเขาไปสูสถานประกอบการ และมีการประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง ถาทําแบบนี้เราจะเปลี่ยนวิกฤตการณมาสูการยกระดับการเรียนการสอนได”5  
หากศึกษารูปแบบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพระดับกอนอุดมศึกษาของรัฐโอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีแนวทางดังนี้ 1) การสรางแรงจูงใจดานอาชีพ เปนการสรางตั้งแตกอน
ประถมศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปาหมายเพื่อพัฒนาเจตคติเชิงบวกตอการทํางานและ
สรางแรงจูงใจในการเปนสวนหนึ่งของงานกิจกรรม ประกอบดวยการทัศนศึกษาการจัด
นิทรรศการอาชีพ การพัฒนาดานบุคลากรสังคม และการใหคําแนะนําดานอาชีพ 2) การสราง
ความเขาใจในอาชีพ สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-2 ซึ่งใหโอกาสผูเรียนรับทราบอาชีพ
ในอนาคตที่ตองเตรียมตัว โดยโปรแกรมการสรางความเขาใจในอาชีพประกอบดวยกิจกรรมการ
ประชุมผูเรียน ผูปกครองโดยเนนเรื่องอาชีพ แผนการประกอบอาชีพ เวลาที่เหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพและการประเมินความสนใจ และการเขาถึงศูนยการเรียนรูดานอาชีพ 3) การ
สํารวจอาชีพ เนนผู เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3-4 และใหโอกาสเยาวชนพิจารณา
ประสบการณที่ไดรับมาครั้งแรก จากโอกาสการทํางานที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับความ
สนใจและความสามารถของแตละบุคคล แนวทาง แกนของอาชีพ (ขอมูลบางลักษณะสามารถ
ดําเนินการไดดวยการใหคําแนะนําผานคอมพิวเตอรชวยสอน) 4) การเตรียมการสูอาชีพ 
สําหรับผูเรียนอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป ประกอบดวย 1) การศึกษาที่ครอบคลุมอาชีพและเทคนิค
เปนการเนนการเตรียมการดานทักษะในการทํางานและความรูดานเทคนิค ดานพฤติกรรมใน
การทํางานและทัศนคติในการทํางาน 2) โปรแกรมการศึกษากอนระดับวิชาชีพเปนการเนนที่
การใหเตรียมการดานทฤษฎีและทักษะเพื่อดําเนินการในแนวทางวิชาชีพหลังการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (Dykeman et. al., 2001) “...เด็กหนึ่งคนที่มาเรียนกับเราถาลมเหลวก็คือ
                                                             

 5 สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย. พลิกหลักสูตรการเรียนรูสู ‘หลักสูตรฐานสมรรถนะ’ รับมือโลกที่พลิก
ผัน. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.eef.or.th/disrupt-education-1 [14 ธันวาคม 2564]. 
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ลมเหลวจากการจัดการศึกษาของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกวาเราจะยึดเด็กเปนตัวต้ังก็ตองมี
หลักสูตรวิธีการเรียน วิธีการสอน แบบวัดไซสเสื้อใหเขาสวมใสเพื่อที่จะไดประสบความสําเร็จ 
ไมใชใหเขาใสเสื้อโหล เด็กแตละคนมีความเกง ไมเหมือนกัน ดังนั้นโรงเรียนก็ตองมีวิธีจัดการ
เรียนการสอนแตกตางกัน”6 นายอัศวิน ขมอาวุธ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร กลาววา 
“วิทยาลัยเปนสถาบันที่มีหนาที่ในการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ การจัดทําหลักสูตร ตองเขาไปสื่อสารกับสถานประกอบการวาเขา
ตองการสมรรถนะแรงงานอยางไรบาง ใหเขาบอกเรามาเปนขอ ๆ หรือมีรายวิชา คําอธิบาย
รายวิชาใหเขาอานและเลือกสมรรถนะที่เขาตองการ แลว ทั้งนี้อาจมีการทําขอตกลงความ
รวมมือในการผลิตกําลังคน เชื่อมโยงรับเขาทํางานในรูปแบบเครือขายความรวมมือ  
เพื่อรับประกันวานักศึกษาของเราจะมีงานทําเมื่อเรียนจบ”  

จากแนวคิดขางตนผูเขียนบทความคนพบแนวทางปฏิบัติที่ควรนํามาดําเนินการกอน
การเปดหลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียนสายอาชีพ ดังนี้ 1) ศึกษาบริบทของโรงเรียน สอบถาม
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมถึงสถาบันคูพัฒนา จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรทําการวิเคราะหระบบดวยเทคนิค SWOT และ TOWS Matrix เพื่อใหทราบวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค พันธกิจ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 2) ระบบรางหลักสูตร การจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หองเรียนสายอาชีพ คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรจะดําเนินการ
กําหนดรายละเอียดกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรจากผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน คดัเลอืก
เนื้อหาที่สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรโดยเนนใหเนื้อหาที่ถูกตอง ทันสมัย ครอบคลุม
จุดประสงค ลําดับเนื้อหาใหเหมาะสมและสนองตอผูเรียน กําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อให
ผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว สรางกลไกเชื่อมโยงเพื่อเทียบเคียง เทียบโอนระหวาง
คุณวุฒิการศึกษาข้ันพื้นฐานกับมาตรฐานอาชีพ ดวยการทดสอบ วัดและประเมินผล มีการเทียบ
โอนประสบการณจากการทํางาน การฝกฝนและปฏิบัติจริงจากการทํางาน และการสะสมหนวย
การเรียน (Credit Bank) จะทําใหไดหลักสูตรฉบับรางที่มีองคประกอบที่จําเปนของหลักสูตร 
และมีองคประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจําเปน มีทดลองใชหลักสูตรและปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหไดหลักสูตรฉบับสมบูรณ 3) ระบบการใชหลักสูตรเมื่อไดหลักสูตรฉบับสมบูรณ จัดทํา
เอกสารประกอบหลักสูตรเพื่อนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เตรียมบุคลากรผูที่เกี่ยวของกับการ
ใช ผูบริหาร ผูสอน ศึกษานิเทศก และบุคลากรอื่นๆใหมีความรูความเขาใจ การนําไปใชการ
จัดการเรียนการสอนเปนหนาที่ของครูผูสอนและกิจกรรมที่เปนหัวใจของการนําหลักสูตรไปใช

                                                             

 6 ศราวุธ สุตะวงค. หมดยุคการศึกษาเสื้อโหล “รร.อบจ.เชียงราย” ใหเด็กประถม-มัธยม เลือก
เรียน 19 หลักสูตรตามถนัด. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://theactive.net/news/20211123-4 [14 
ธันวาคม 2564]. 
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บริหาร บริการ การนิเทศ ติดตามก็เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหการนําไปใชเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามจุดมุงหมาย มีระบบการประเมินในรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
ตองครอบคลุมทั้งระบบวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ระบบรางหลักสูตร และระบบการใชหลักสูตร 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ผูเขียนบทความนํามาสังเคราะห
และสรุปเปนขอเสนอแนวทางในการวางนโยบายและการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดดังนี้ 

แนวทางเชิงนโยบายสําหรับรัฐบาล 1) จัดทํานโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประเทศโดยระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ และเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระบุทั้งเปาหมายและ กลยุทธ
การดําเนินการในแตละระดับการศึกษาที่ชัดเจน 2) สํารวจความตองการของตลาดแรงงาน
สงเสริมการพัฒนาความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการเรียน
การสอนอาชีพที่ชุมชนตองการตั้งแตเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหผูที่จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีสมรรถนะทางวิชาชีพ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผู เรียนไดสามารถเรียนตอทาง
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาไดอยางเหมาะสม 3) พัฒนาหลักสูตรแบบเนนการฝกหัดแบบ
คูขนาน โดยออกแบบหลักสูตรรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลเพื่อ
พัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน เปดโอกาสใหสถานประกอบการไดฝกหัดและคัดเลือกบุคคลากรที่ตรงกับความ
ตองการ 4) ระดมความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการขนาดใหญในแตละ
ภูมิภาคอยาง จริงจังโดยเนนสรางการตระหนักความสําคัญและประโยชนการรวมมือเพื่อ
แรงจูงใจใหสถานประกอบการรวมมือ 5) ระบุสมรรถนะทางวิชาชีพของแตละวิชาชีพที่เปด
หลักสูตรในสถานศึกษาอยางชัดเจนและ มีการพัฒนาการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อรับ
คุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับใชสมัครเขาทํางาน หรือเรียนตอในระดับอุดมศึกษา 6) พัฒนา
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายการศึกษาทางวิชาชีพ และบุคลากรสถานประกอบการเพื่อใหเปนผู
มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบการฝกหัดและแบบคูขนานเพื่อให
นักเรียนไดเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและไดฝกวิชาชีพภายใตความดูแลของผูฝกที่เปน
บุคลากรในสถานประกอบการ  

แนวทางเชิงปฏิบัติสําหรับหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา 1) สํารวจวิชาชีพของ
ทองถิ่นและความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรรายวิชาที่เนนการพัฒนาวิชาชีพในทองถิ่น 2) ประสานงานกับสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการที่มีสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพเสนอตอ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อผานการพิจารณาเปนเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพเฉพาะทางของ
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ทองถิ่นตน และสามารถใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ 3) สราง
ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสาย วิชาการและ
วิชาชีพของทองถิ่นใหเปนครูที่สอนภาคทฤษฎีที่สอดคลองกับการฝกวิชาชีพในสถาน
ประกอบการสนับสนุนใหสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันพัฒนาหลักสูตรคูขนาน 
หรือพัฒนาโปรแกรมการฝกหัดทางวิชาชีพ โดยเนนเรียนรูจากการทํางานในสถานประกอบการ
พรอมกับเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรในการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพ 
 แนวทางเชิงปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) สรางความเขาใจในหลักฐาน
สมรรถนะ หองเรียนสายอาชีพ กับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และทุกมิติ 2) รวมมือ
กับสถาบันคูพัฒนาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สถานประกอบการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หองเรียนสายอาชีพ เนนอาชีพที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานในอนาคต 3) 
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
หลักฐานสมรรถนะ หองเรียนสายอาชีพ 4) บริหารปจจัยนําเขา ไดแกหลักสูตร ผูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร งบประมาณ มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูเนน
สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาครู บุคลากร ผูเรียน การบริหารและบริการวิชาการ 5) 
วัดผลประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดวยกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อใหได
ผลลัพธคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน ตอบสนองความตองการแรงงาน
ของสถานประกอบการ ชุมชน และประเทศชาติมีความสามารถในการแขงขัน  

อุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียนสายอาชีพ 

 การบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะหองเรียนสายอาชีพในเบื้องตนนั้นแนนอนวา
ไมอาจหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคได (นายเอกชัย กี่สุขพันธ, 2564) ประธานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) เปดเผยวาในการประชุม กพฐ. ที่ประชุมนํานโยบาย น.ส.ตรีนุช 
เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาหลักสูตรนี้มี
อุปสรรคหรือ “Big Block” ที่คอยบล็อกไมใหการพัฒนาหลักสูตรเดินหนาไดชา มีอยู 4 Block 
คือ 1) ตัวช้ีวัดตองเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นสมรรถนะชัดเจน ตัวชี้วัดมีมากเกินจําเปน ทําใหครู
ไมกลาจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากที่แผนการเรียนรูกําหนด 2) ระบบการทดสอบยังเนน
เนื้อหาไมเนนสมรรถนะ ทําใหครูลําบากในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนพัฒนาสมรรถนะให
นักเรียน 3) ระบบการศึกษาตอ ที่ขาดการเชื่อมโยงในทุกระดับ ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตน สู
มัธยมศึกษาตอนปลายและไประดับอุดมศึกษาจะพบวาระบบการคัดเลือกนักเรียนที่เขาเรียน ม.
1 และ ม.4 เปนการคัดเลือกคนที่มีความรูทางวิชาการ แตไมไดวัดสมรรถนะการคิด สื่อสาร 
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การวิเคราะห สวนระดับมหาวิทยาลัย จะวัดการคิด การวิเคราะหของผูเรียน และ 4) การเขาสู
วิทยฐานะของครูเนนการทําเอกสารทางวิชาการ ทําใหครูบางคนประสบปญหาเรื่องการทํางาน
เอกสาร เพราะถนัดเรื่องการลงมือปฏิบัติและผลงานเชิงประจักษที่ชัดเจน "ดังนั้นควรจะมี
ชองทางสนับสนุนครูเหลานี้ดวย Big Block เหลานี้ จะไปบล็อกการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ แมจะไดหลักสูตรฐานสมรรถนะมาแลว แตถาไมแกปญหาทั้ง 4 ขอการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอาจจะไมไดประสิทธิภาพมากเทาที่ควร”  
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นทําใหความตองการแรงงานที่มทีกัษะ
สูง ในขณะที่ความพรอมของผูสอน อาคารเรียน และอุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษายังมีอยูอยางจํากัด ตองสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สามารถผลิตแรงงานที่ตรงกับความตองการ 
ทันสมัย ยืดหยุน เหมาะกับความเปลี่ยนแปลง อยูบนฐานความรวมมือกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาควรเปนไปเพื่อรองรับการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Life-long Learning) ผานระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรูยอย (Module – 
Based) ระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ระบบคุณวุฒิฉบับยอย (Micro Credential) 
เพื่อสงเสริมใหคนทุกชวงวัยสามารถเขาถึงคุณวุฒิการศึกษาได สามารถเพิ่มพูนและปรับทักษะ 
(Upskill - Reskill) ไดอยางตอเนื่อง7  

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรฐานะสมรรถนะ
หองเรียนสายอาชีพ  

 ปจจัยภายใน ผูบริหาร ควรสรางความรวมมือกับครูทุกกลุมสาระการเรียนรูทั้งโรงเรยีน
โดยสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนใน
การสํารวจ ศึกษา เลือกอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งเปนแหลงทรัพยากรบุคคลที่จะเปน
วิทยากร ครูฝกทักษะอาชีพควรมีวิสัยทัศน และนโยบายในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกอบอาชีพ วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลของศิษยเกาและนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน 
กําหนดกิจกรรม เชน การทําโครงงานประกอบอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา การจัดตาราง
เรียนและทรัพยากรใหสนับสนุนการฝกทักษะวิชาชีพสงเสริม และพัฒนาใหครูทุกกลุมสาระ

                                                             

 7 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน, แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570.  
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จัดทําหนวยการเรียนรูวิชาชีพ โดยบูรณาการกับกลุมสาระวิชาตางๆ ใหกับนักเรียนทุกชวงชั้น
อยางตอเนื่อง สนับสนุนโครงงานอาชีพที่มีอยูอยางตอเนื่อง จัดระบบการเรียนรูและการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพไปสูการเกิดรายได และการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อตอยอดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยเชื่อมโยงกับกลุมอาชีพตางๆ ที่นักเรียนมีความสนใจ 
 ปจจัยภายนอก กระทรวงศึกษาธิการควร “กําหนดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ” เปนวาระแหงชาติ จัดทํา School mapping เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พิจารณาการจัดตั้งสถานศึกษาใหมหรือปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเกาเพื่อใหหลักสูตรการศกึษาขัน้
พื้นฐานครอบคลุมคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพหรือ มาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งสงเสริมให
สถาบันที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูสอน และวิทยากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันอุดมศึกษา 
และหนวยงานอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนในการสรางประสบการณจริงของการปฏิบัติงานอาชีพ
ใหกับครู และนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ใหความสําคัญในการกําหนดเปนพันธกิจบริการ
วิชาการ รวมพัฒนาเยาวชนเปนพันธกิจที่สําคัญของหนวยงานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานของ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสรางประสบการณในการสรางรายไดและการใชจายอยางมี
เหตุผลใหแกนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม. และอปท. ตองเปนองคกร
กลาง ในการแสวงหา สงเสริมความรวมมือระหวางสถานประกอบการ องคกรตางๆ กับ
โรงเรียนในการสรางโอกาสและแหลงเรียนรูเพื่อฝกประสบการณ และการปฏิบัติการประกอบ
อาชีพจริง สรางความรวมมือกับหนวยงานวิชาการในและนอกพื้นที่ในการพัฒนาครูใหมีความรู
ทักษะและประสบการณจริงในการสอนการประกอบอาชีพที่ตอบสนองตลาดแรงงานในปจจบุนั  
สรุปสะทอนคิด 

หลักสูตรเปนแบบพิมพเปนกรอบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรยีนใหบรรลุ
จุดหมายที่กําหนด โดยมีรูปแบบปรับเปลี่ยนตามบริบทและชวงเวลา หลักสูตรอิงเนื้อหาเดมิทีมุ่ง
ถายทอดเนื้อหาวิชาใหผูเรียน ตอมาหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 เปนการบูรณาการ
เนื้อหารายวิชาที่ใกลเคียงกันมาสอนรวมกันเปนกลุมวิชา มาถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ที่ใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดเปนตัวกําหนดคุณภาพ และแมจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของหลักสูตรไปเชนใด ผูเรียนไทยก็ยังไมมีคุณภาพตามที่พึงประสงค มีผลลัพธการเรียนรูที่
ตกต่ํา ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบระดับชาติ (O–NET) และระดับนานาชาติ (PISA) รวมทั้ง
ยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงคหลายประการ อาทิเชน มีความรูแตไมสามารถประยุกตใช
ความรูในการทํางานหรือการดําเนินชีวิต เรียนรูโดยจดจําความรู จึงเขาใจในระดับผิวเผินไมรูจัก
ตนเอง ไมรูศักยภาพและความถนัดของตนไมเห็นคุณคาของการเรียน และการเรียนไมมี
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ความหมายและชีวิตของตน (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2562) เมื่อ
วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนพบวา สาเหตุสําคัญมาจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่มี
เนื้อหาจํานวนมาก อีกทั้งการวัดประเมินผล มุงสอนและวัดผลตามเนื้อหามากเกินไป ไมได
มุงเนนการวัดผลดานทักษะ หรือสมรรถนะที่เปนจําของผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีความรูแตขาด
สมรรถนะในการใชความรู ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตได ดังนั้นหากตองการ
ผูเรียนที่มีสมรรถนะที่จําเปนในโลกยุค Disruption ถึงเวลาที่ตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  

จากการศึกษาสังเคราะหเอกสาร บทสัมภาษณ ตลอดจนขอคิดเห็นของนักการศึกษาที่
สะทอนภาพการศึกษาที่ผานมา มีความพยายามอยางยิ่งยวดตอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะ
สงผลตอคุณภาพผูเรียนและสามารถขจัดปญหาตาง ๆ ที่เสมือนเปนงูพิษที่ขวางไมพนคอของ
ระบบการศึกษาประเทศไทย บทความนี้ผูเขียนตองการสะทอนใหเห็นวาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หองเรียนสายอาชีพ จะเปนความหวังของการแกปญหาที่ตรงประเด็นเปนแสงสวางปลายอุโมงค 
เปนทางออกของการศึกษาไทยที่ไมสูญเปลาอีกตอไป 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงองคความรูอันเปนแนวทาง เพื่อนําไปพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สิ่งที่จะทําใหเกิด
การเรียนรูที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผูเรียนคือ เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความ
ตองการของตนเอง คือความตองการของตัวผูเรียน และไดพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยาง
เต็มที่ ซึ่งครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสามารถจัดการเรียนรูที่ไมควรจํากัด
เพียงแตในหองเรียนเทานั้น แตควรถือวากิจกรรมนอกหองเรียนและกิจกรรมในชุมชน ไมวาจะ
ในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น หรือในชุมชนของผูเรียน เพื่อที่จะหยิบ
ยกขึ้นมาเปนเปนสื่อการสอนสังคมศึกษา ชวยใหการเรียนวิชาสังคมศึกษาสนุกสนาน และตรง
กับความตองการของตัวผูเรียน และก็พัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นที่ใชในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรัก เกิดความเขาใจ และเกิดการหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นของตัวผูเรียน
เองสือตอไป  
 
คําสําคัญ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, การพัฒนา, หลักสูตรทองถิ่น 
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Abstract 

This article aims to show the body of knowledge as a guide. To develop 
teaching activities in social studies, religion and culture groups. What will lead to 
better learning for learners is Study in a subject that is consistent with your 
abilities and needs. is the needs of the students and develop the potential of 
the learners to the fullest which teachers of social studies, religion and culture 
Able to manage learning that should not be limited only to the classroom. But 
outside of the classroom and community activities should be considered. 
whether in terms of art, culture, local wisdom or in the community of students 
in order to be raised as a teaching medium for social studies Make learning 
social studies fun and meet the needs of the students and developed into a 
local curriculum used in that locality to make students love understand and 
cherish the local wisdom of the learners. 

 
Keyword : social studies religion and culture, development, local course 
 
 
บทนํา 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชาหนึ่งที่จะชวยให
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน และดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข แตจากสภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและจากการ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาพบวา ยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร เพราะโดยรวมครูสวนใหญยังใชวิธีการสอนที่เนนการสอนใหนักเรียนทองจํามากกวา 
การพัฒนาใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงจําเปนตนเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูที่ถายทอดทุกสิ่งทุกอยาง
แกผูเรียนเปนที่ปรึกษาและผูอํานวยความสะดวก กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะ
เรียน สรางขวัญกําลังใจและเปนผูรวมคิด สรางบรรยากาศที่มีลักษณะอบอุนเปนมิตร ทั้งนี้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหลายควรมุงเนนใหผูเรียนปฏิบัติเปนสําคัญ นั่นคือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
สามารถจัดไดหลายวิธี เชน ใหผูเรียนปฏิบัติจริงเนนกระบวนการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น  
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นําชุมชนเขามามีสวนในการใหความรู นอกจากนั้นอาจจัดทําในรูปของสื่อประกอบการเรียน
การสอน เชน บทเรียนสําเร็จรูป ใบงาน ใบความรู ชุดการสอน หรือชุดการเรียนรู ซึ่งในการจัด
การศึกษา หรือการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 ไดกําหนดการปฏิรูปการเรียนรูไวในหมวด 4 วาดวยแนวทางการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะมาตรา 22 : หลักการจัดการศึกษา มาตรา 23 : สาระการเรียนรู มาตรา 
24 : กระบวนการเรียนรู ซึ่งสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงการมีเปาหมายที่จะพัฒนาผูเรียน
อยางเปนองครวมโดยผานการบูรณาการเรียนรูดานตาง ๆ อยางสมดุล การเรียนรูบูรณาการ
แบบองครวมเปนการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยง หลอมรวมเปาหมายการเรียนรู วิธีการเรียนรู 
สาระหรือประสบการณ ทั้งภายในกลุมสาระหรือระหวางกลุมสาระ อยางกลมกลืน โดยผาน
กระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาผูเรียนเปนองครวม (ทุกดาน) ซึ่งอาจเปน
การเรียนรูผานโครงงานและการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนที่สอดคลองกับชีวิตจริง  
 หลักสูตรในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยที่ใชในโรงเรียนทั่วประเทศเปน
หลักสูตรกลางหรือหลักสูตรแมบท ซึ่งพัฒนาขึ้นจากหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาในสวนกลาง เปนหลักสูตรที่เหมาะกับการนําไปใชในระดับกวาง ไมสามารถเจาะจง
กลุมผูเรียนในภูมิภาคหรือทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง การใชหลักสูตรกลางเพียงอยางเดียวอาจไม
เกิดความสอดคลองและไมเกิดการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนในแตละทองถิ่นที่มี
ความแตกตางกัน การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจึงเปนการเปดโอกาสใหสถานศึกษาและทองถิ่น
ไดมีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรตามขอกําหนดโครงสรางของหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูเรื่องราวของทองถิ่นของตน เรียนรูสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมในทองถิ่น ตลอดจน
สามารถพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ครอบครัวและทองถิ่น
ของตนเองได ผูเขียนจึงไดรวบรวมและนําเสนอตามลําดับสืบตอไป 
 
การจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ในการเรียนรูใหแกผูเรียน กลาวคือ เปนผูกระตุน สงเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต
ละบุคคลและตองจัดกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดศึกษา คันควา และลงมือปฏิบัติจริง ฝกการคิด 
วิเคราะห วิจารณ สรางสรรค และคนพบดวยตนเอง ซึ่งเปนความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
คนควา มิใชความรูที่ไดรับจากครูผูสอนแตเพียงแหลงเดียว โดยครูผูสอนตองสอนวิธีการ
แสวงหาความรูมากกวาสอนตัวความรู สอนการคิดมากกวาสอนใหทองจํา สอนโดยเนนผูเรียน
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เปนสําคัญมากกวาเนนที่เนื้อหาวิชา วิธีการเหลานี้ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยสนใจใฝหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู อันนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
 อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาของครูผูสอนที่ผานมาพบวา ผูเรียนแตละคนมีรูปแบบ
การเรียนของตนเอง แตครูผูสอนไมเขาใจรูปแบบการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคล 
จึงทําใหการเรียนการสอนไมตอบสนองตอกระบวนการพัฒนาผูเรียน เพราะครูผูสอนสวนใหญ
ใชรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เนันครูผูสอนเปนศูนยกลาง1 สอดคลองกับ ไพโรจน กลิ่น
กุหลาบ2 กลาวไววา ครูผูสอนในโรงเรียนสวนมากยังใชวิธีการทองจํา ซึ่งเปนวิธีแบบเกาที่
ครูผูสอนคุนเคยจนเกิดความเคยชิน และคิดวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลการศึกษาของ 
ปญหาในการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาไววา ครูผูสอนสวนใหญใชวิธีสอนแบบบรรยาย
มากกวาการใชวิธีสอนแบบอื่น " โดยมักบรรยายเนื้อหาสาระตามหนังสือ ครูผูสอนขาดเทคนิค
หรือวิธีการสอนแบบใหม ๆ ทําใหผูเรียนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือฝกฝนการแกปญหา
ระหวางการเรียนการสอน และการที่ผูเรียนไมคอยมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางทั่วถึง 
ปญหาในดานเนื้อหาวิชา ผูเรียนมีความเห็นวา เนื้อหาวิซาไมสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได เนื้อหาวิชามีความนาเบื่อหนายเพราะมวลประสบการณ หรือสาระที่ไดเรียน
ไปนั้นแตกตางไปจากประสบการณในสังคมที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งเนื้อหาวิซาในแตละระดับชั้นมี
ความซ้ําซอนกันมาก และเนนความจํามากกวาการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น สิ่งเหลานี้มีสวน
ทําใหผูเรียนไมเห็นประโยชนจากการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา 
 กลาวโดยสรุปวาดวยเหตุผลดังกลาว ครูผูสอนสังคมศึกษาจึงตองปฏิรูปรูปแบบ เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ฯลฯ ใหทันการเปลี่ยนแปลงกับยุคใหม เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตามที่สังคมคาดหวัง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและทักษะ
ความรูอยางสมดุลเนนเรื่องความภาคภูมิใจในความเปนไทย และเปนพลเมืองดีของประเทศ  
มีความตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลโลก มีความสามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข3 จะเห็นไดวา
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในปจจุบัน ตองมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต 
ทักษะทางความรูและภาคภูมิใจในความเปนไทย และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ของประเทศ 
และของโลก และการดํารงชีวิตอยูรวมในในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอยางปกติสุข 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ผู เขียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้น
มัธยมศึกษาทุกคนตองเรียน เปนวิชาที่ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิต
อยางไร ทั้งในฐานะปจจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ขี้ใหเห็นวา สังคมศึกษาเปนวิชาที่
สามารถพัฒนาพลเมืองเพื่อการอยูรวมกันในสังคม มีความชื่อมสัมพันธกัน และใหมนุษยเขาใจ
ในความแตกตางกันอยางหลากหลาย และชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม 
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่หมาะสม โดยได
กําหนดสาระตาง ๆ ไว 5 สาระดังนี้ 4 
 1. ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการ
พัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 
 2. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ลักษณะและความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
คานิยม ความเชื่อปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ 
หนาที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 3. เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการ
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
 4.ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 

                                                             
4 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตัวชี้วัด

และการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกาลงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2552), หนา 1. 
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ตาง ๆ  ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ในอดีตความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญ
ของโลก 
 5. ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรความสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบไปดวย 5 สาระ ไดแก 1) ศาสนา ศีลธรรม
และจริยธรรม 2) หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร 4) 
ประวัติศาสตร และ 5) ภูมิศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการขัดเกลาและพัฒนาเด็กและเยาวชนให
เปนคนดี คนเกง และมีความสุขกลาวคือ คนดี ไดแก การพัฒนาบุคคลใหสามารถดําเนินชีวิต
อยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานจิตใจ
และพฤติกรรม ที่แสดงออกทั้งตอตนเองและผูอื่น เชน ควบคุมอารมณและความตองการของ
ตนเอง มีวินัยมีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูหนาที่ เขาใจยอมรับผูอื่น ซื่อสัตย 
อนุรักษวัฒนธรรมไทยรักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ฯลฯ สวนคนเกง ไดแก การพัฒนาบุคคลใหมีสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต โดยมี
ความสามารถดานใดดานหนึ่งหรือรอบดาน เชน มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความใฝรู
ใฝเรียน มีความมุมานะ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักใชเหตุผล คิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน กาวทันโลก ทันเหตุการณ ใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดเพื่อการดํารงชีวิต รูจักบูรณาการ
ความรูและประยุกตใชในชีวิตจริงได ฯลฯ และสุดทาย คนมีความสุข ไดแก คนที่มีสุขภาพดีทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ การอยูรวมกันระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติมนุษยกับ
เทคโนโลยี เชน รูจักภูมิใจในตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง พึงพอใจในชีวิตมอง
โลกในแงดี มีอารมณชัน พอใจในสิ่งมี่ตนมีอยู มีความสงบทางใจ มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข
รูจักผอนคลาย และมีความสงบทางจิตใจ ฯลฯ5 
 กลาวโดยสรุปวาความรูทั่วไปของวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ชวยใหผูเรียนมี
ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยู
รวมกันในสังคม โดยครูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่

                                                             
5 วิภาพรรณ วิภาดา พินลา, การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2564), หนา 6-7. 
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สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มที่ ซึ่งครูผูสอนสังคมศึกษาสามารถจัดการเรียนรูที่ไมควรจํากัดเพียงแตในหองเรียน
เทานั้น แตควรถือวากิจกรรมนอกหองเรียนและกิจกรรมในชุมชนเปนสื่อการสอนสังคมศึกษา 
ชวยใหการเรียนวิชาสังคมศึกษาสนุกสนาน อีกทั้งสื่อการจัดการเรียนรูสังคมศึกษามีสวนสําคัญ
ตอการจัดกิจกรรม เพื่อทําใหการเรียนรูหรือการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือจุดมุงหมายที่วางไวได6 จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สิ่งที่จะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผูเรียนคือ เรียนใน
เรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเอง คือความตองการของตัวผูเรียน 
และไดพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ ซึ่งครูผูสอนสังคมศึกษาสามารถจัดการเรียนรูที่ไม
ควรจํากัดเพียงแตในหองเรียนเทานั้น แตควรถือวากิจกรรมนอกหองเรียนและกิจกรรมในชุมชน 
ไมวาจะในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น หรือในชุมชนของผูเรียน เพื่อที่จะ
หยิบยกขึ้นมาเปนเปนสื่อการสอนสังคมศึกษา ชวยใหการเรียนวิชาสังคมศึกษาสนุกสนาน และ
ตรงกับความตองการของตัวผูเรียน และก็พัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นที่ใชในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรัก เกิดความเขาใจ และเกิดการหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นของตัวผูเรียน
เองสือตอไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น 

 1. ความหมายของหลักสูตรทองถิ่น 

 นักการศึกษาหลายคนใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่น ไวดังนี้ 
 สุชาติ วงศสุวรรณ ใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นวา หมายถึง มวลประสบการณที่
สถานศึกษาหรือหนวยงานหรือบุคคลในทองถิ่นจัดใหแกผูเรียนตามสภาพและความตองการของ
ทองถิ่นน้ัน ๆ7 
 
 

                                                             
6 วิภาพรรณ วิภาดา พินลา, การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), หนา 27. 
7 สุชาติ วงศสุวรรณ, การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยพัฒนาหลักสูตร, 

2538), หนา 2. 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นวา  หมายถึง มวล
ประสบการณที่จัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ 
ทักษะเจตคติและคุณภาพการดํารงชีวิตโดยใชทรัพยากรทองถิ่น8 
 สําลี รักสุทธี ใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นวา หมายถึง ประสบการณที่จัดขึ้นทั้ง
ในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถทักษะเจตคติและ
คุณภาพการดํารงชีวิต โดยพยายามใชทรัพยากรทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น ใหผูเรียนไดเรียนรู
บนพื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรมของตนเอง ตลอดจนมีสวนรวมในการ
แกปญหาตาง ๆ ของชาติบานเมือง9 
 นิคม ชมภูหลง ใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นวา หมายถึง ประสบการณ ทั้งมวลที่
โรงเรียนจัดข้ึนทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความสมบูรณทั้งรางกายจิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยพยายามใชทรัพยากรทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูบนพื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมที่แทจริง ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตน10 
 กลาวโดยสรุปวาจากแนวความคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร
ระดับทองถิ่นที่กลาวมาวา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมหรือมวลประสบการณที่จัดใหแก
ผูเรียนที่พัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตรแมบท เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนในทองถิ่นน้ัน ๆ สงเสริมสนับสนุนใหนําทรัพยากรทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด โดยการใชทรัพยากรทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูบนพื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่
แทจริง ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตน โดยมีครูและบุคคลในทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการสรางการพัฒนาและประเมินหลักสูตร 

 

 

 
                                                             

8 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 2539 – 2540, (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงฯ, 2540), หนา 9. 

9 สําลี รักสุทธี, เทคนิควิธีการเขียนหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : เรืองแสงการพิมพ, 2544), หนา 11. 
10 นิคม ชมภูหลง, การวิจัยเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2546), หนา 89. 
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 2. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

 นักวิชาการหลายคนใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ไวดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวา 
หมายถึง การนําหลักสูตรแกนแมบทระดับชาติที่พัฒนาจากสวนกลางมาปรับขยายเพิ่มเติมหรือ
สรางหลักสูตรยอยข้ึนใหม เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูของผูเรียนและ
อนุรักษวัฒนธรรม เอกลักษณความเปนทองถิ่นนั้น ๆ ไว11 
 นิคม ชมภูหลง ใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวา หมายถึง ทองถิ่นปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม ปรับรายละเอียดของเนื้อหา พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและการจัดทํารายละเอียดเนื้อหาวิชาขึ้นใหม เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพความตองการของทองถิ่น โดยสัมพันธกับหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบท12 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวสรุปไดวาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น หมายถึง 
การนําหลักสูตรแมบทแกนกลางระดับชาติที่พัฒนาจากสวนกลาง มาปรับขยายเพิ่มเติม หรือ
สรางหลักสูตรยอยข้ึนใหม เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูของผูเรียน และ
อนุรักษวัฒนธรรม เอกลักษณความเปนทองถิ่นนั้น ๆ ไว โดยใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา 
 เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแนวความคิดของนักการศึกษา
หลายคนเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทไดกําหนดจุดหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม
อยางกวางๆ เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกัน ทําใหกระบวนการเรียนการสอนมุงเนื้อหา
สาระและประสบการณ ที่จําเปน หลักการทั่ว ๆ ไปไมสามารถประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาระความรูตามสภาพแวดลอมสังคม เศรษฐกิจ ปญหาและความตองการของทองถิ่นได 
 2. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ การเมือง และดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี มีผลกระทบโดยตรงตอทัศนะและการดํารงชีวิตของคนทั้งในเมืองและชนบท จึงตอง
มีหลักสูตรระดับทองถิ่นเพื่อปรับสภาพของผูเรียนใหสามารถรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 
 3. การเรียนรูที่ดีควรจะเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัวไปยังที่ไกลตัว เพราะเปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสามารถดูดซับไดรวดเร็วกวา ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรระดับทองถิ่นเพื่อใหผูเรียน
ไดเรียนรูชีวิตจริงตามสภาพ เศรษฐกิจ สังคมของทองถิ่นตน 

                                                             
11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน หนวยที่ 

1 – 5, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), หนา 86. 
12 นิคม ชมภูหลง, การวิจัยเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2546),  หนา 89. 
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 4. ทรัพยากรทองถิ่น โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นในชนบทของไทยมีอยูมากมายและ
บงบอกความเจริญมาเปนเวลานาน หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทไมสามารถนําเอา
ทรัพยากรทองถิ่นดังกลาวมาใชประโยชนได แตหลักสูตรระดับทองถิ่นสามารถบูรณาการเอา
ทรัพยากรทองถิ่นทั้งหลายมาใชในการเรียนการสอน ไมวาดานอาชีพ หัตถกรรม เกษตรกรรม 
ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนไดรูจักทองถิ่นของตน เกิดความรักและ
ผูกพันกับทองถิ่นของตน และสามารถใชทรัพยากรทองถิ่นในการประกอบอาชีพได 
 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช กลาววา ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร ระดับทองถิ่น มี
ดังนี้13 
 1. หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทที่พัฒนาในระดับชาติ กําหนดองคประกอบตาง 
 ๆของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

ลักษณะกวาง ๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูคลายคลึงกัน เนื้อหาสาระและประสบการณบางอยางไม
สามารถประมวลรายละเอียดตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปญหาและความตองการของทองถิ่น 
บางอยางไมอาจสนองความตองการและความสนใจของผูเรียนได 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรที่
เปนไปอยางรวดเร็ว บางอยางกาวเร็วกวาหลักสูตรแกนกลางจะพัฒนาไดทันสําหรับคนทั่ว
ประเทศบางอยางมีผลกระทบโดยตรงกับทองถิ่นในบางทองถิ่น ผลทําใหผูเรียนเปนคนลาสมัย 
เรียนรูบางอยางที่ไมสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ความรูหรือประสบการณบางอยาง
พลาดโอกาสที่จะไดเรียนรู จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น อาจทําไดโดยเขียน
คําอธิบายรายวิชาขึ้นใหม การจัดทําหนังสือสงเสริมการอาน เชน หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือ
เสริมประสบการณ 
 3. การเรียนรูที่ดีควรสงเสริมใหมีประสบการณตรง ไดพบเห็น ไดสัมผัส ไดมีสวนรวม
เปนการเรียนรูตามสภาพชีวิตจริง จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตรง รวดเร็ว และสามารถนําไปใชได
จริงการกําหนดเนื้อหาสาระ และประสบการณ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตอง
กําหนดใหสอดคลอง เหมาะสม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางไดพยายามดําเนินการแลวในระดับหนึ่ง 
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพิ่มเติม 
 4. การใชทรัพยากรทองถิ่นอยางมีคุณคา เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ฯลฯ นาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
แกนกลางไมสามารถดําเนินการในสิ่งเหลานี้ได จึงควรพิจารณาหลักสูตรทองถิ่นในดานการจัด

                                                             
13 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช, การพัฒนาหลักสูตรสานตอที่ทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : เลิฟแอนด

ลิพเพรส, 2542), หนา 135-137. 
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กิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความ
ผูกพันกับทองถิ่น 
 5. ความตองการของประชาชนในทองถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ
หรือคานิยม เชน ตองการเรียนรูการตัดเย็บเสื้อผา ตอมามีการสงเสริมเชิงอุตสาหกรรม จึง
เปลี่ยนไปเย็บจักรอุตสาหกรรม พอพบภาวะเศรษฐกิจตกต่ําโรงงานปด ตองกลับมาตัดเย็บ
เสื้อผาสรางงานเองการเปดสอนรายวิชาเลือก จําเปนตองมีการสํารวจแนวโนมของสังคม ความ
ตองการของประชาชนผูปกครอง ผูเรียน เพื่อเปนการวางแผนใหสอดคลองกับสภาพที่แทจริง 
 กลาวโดยสรุปวาจากความคิดเห็นของนักการศึกษา วาเหตุผลและความจําเปนในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น มีดังนี้คือ หลักสูตรแกนกลางไดกําหนดจุดหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม
อยางกวาง ๆ เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูคลายคลึงกันทั้งประเทศ ทําใหกระบวนการเรียนการสอน
มุง เนื้อหาสาระและประสบการณที่จําเปนอยางกวาง ๆ ไมสามารถประมวลรายละเอียด
เกี่ยวกับสาระความรูตามสภาพแวดลอมสังคม เศรษฐกิจ ปญหาและความตองการของทองถิ่น
ได การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ การเมือง และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
มีผลกระทบโดยตรงตอทัศนะและการดํารงชีวิตของคนทั้งในเมืองและชนบท จึงตองมีหลักสูตร
ทองถิ่นเพื่อปรับสภาพของผูเรียนใหสามารถรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ การเรียนรูที่ดี
ควรจะเรียนรูจากสิ่งที่ใกลตัวไปยังที่ไกลตัวเพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถดดูซบั
ไดรวดเร็วกวา ดังนั้น จึงควรมีหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงตามสภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมของทองถิ่นตน ทรัพยากรทองถิ่นโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นในชนบทของไทย
มีอยูมากมายและบงบอก ความเจริญมาเปนเวลานานหลักสูตรแกนกลางไมสามารถนําเอา
ทรัพยากรทองถิ่นดังกลาวมาใชประโยชนได แตหลักสูตรทองถิ่นสามารถบูรณาการเอา
ทรัพยากรทองถิ่นทั้งหลายมาใชในการเรียนการสอน ไมวาดานอาชีพหัตถกรรม เกษตรกรรม
ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนไดรูจักทองถิ่นของตนเกิดความรักและ
ผูกพันกับทองถิ่นของตน สามารถใชทรัพยากรทองถิ่นในการสรางองคความรูในการใชชีวิต และ
ประกอบอาชีพได 
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 3. ลักษณะการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

 นักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงลักษณะการพฒันาหลักสูตรทองถิ่นไวสอดคลองกันดงันี ้

 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ไดกลาวถึง ลักษณะของการพฒันาหลกัสูตรระดบัทองถิ่นวาการ
พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกบัสภาพความตองการของทองถิ่นน้ันกระทรวงศึกษาธิการไดเปด
โอกาสใหดําเนินการได 5 ลักษณะ ดังนี้14

 

 1. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริม การพัฒนาหลักสูตร ลักษณะ
นี้ทองถิ่นสามารถกระทําไดกับทุกกลุมประสบการณในหลักสูตรประถมศึกษา และในรายวิชา
บังคับและวิชาเลือกเสรีทุกรายวิชา และทุกกลุมวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลายโดยไมทําใหจุดประสงค เนื้อหาและคาบเวลาเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากกําหนดในหลักสูตร
แกนกลาง 
 2. ปรับรายละเอียดของเนื้อหา เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับลด หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดของเนื้อหาจากหัวขอหรือขอบขายที่ระบุไวในคําอธิบายของทุกกลุมประสบการณ
หรือในคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นได เนื่องจากเนื้อหาที่ระบุในคําอธิบาย
รายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรแกนกลางจะระบุเนื้อหาที่เรียนไวกวาง ๆ การปรับรายละเอียดของ
เนื้อหานี้ทองถิ่นสามารถทําไดกับทุกกลุมประสบการณหรือรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกเสรีทุก
รายวิชา หัวขอหรือขอบขายเนื้อหา และคาบเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
เปลี่ยนแปลงไป เชน ถาทองถิ่นมีปญหาเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปา โรงเรียนอาจจะเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับสาเหตุของปญหาการตัดไมทําลายปา 
 3. จัดทําคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดวยการ
จัดทําคําอธิบาย หรือทํารายวิชาเพิ่มเติมจากที่มีปรากฏในหลักสูตร ดังนี้คือ ทองถิ่นสามารถ
จัดทําคําอธิบายในกลุมประสบการณตาง ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาไดในกรณีที่พบวา เนื้อหาที่ตองการ
ใหผูเรียนเรียนนั้นไมปรากฏในหลักสูตร โดยเฉพาะในกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ และกลุม
ประสบการณพิเศษ ซึ่งการเพิ่มเติมคําอธิบายดังกลาวนั้น จะตองไมทําใหจุดประสงคและ
คาบเวลาเรียนที่กําหนดไวในโครงสรางเปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ การจัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมในหลักสูตรตองคํานึงถึง
เอกลักษณและความมั่นคงของชาติ รวมทั้ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

                                                             
14 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ, การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวทางปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 114-120. 
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 4. ปรับปรุงหรือเลือกใชสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ลักษณะนี้เปนการปรับปรุง เลือกใชสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ  ที่มีอยูใหเหมาะสมสอดคลองกบั
วัตถุประสงคเนื้อหาของทุกกลุมประสบการณ หรือรายวิชาตาง ๆ และสอดคลองกับสภาพ
ทองถิ่นผลที่ไดมักเปนการจัดหา รวบรวมสื่อตาง ๆ ที่มีอยูสําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหผูเรียนไดศึกษาคนควารวมทั้งสํารวจแหลงสื่อเพื่อนํามาใชสําหรับ
การศึกษาคนควาเพิ่มเติมซึ่งทองถิ่นจะระบุรายละเอียดการใชและรายช่ือสื่อลงในแผนการสอน
ที่จัดทําข้ึน 
 5. จัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม เปนการพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดทําหนังสือ
เรียนคูมือครู หนังสือเสริมประสบการณ แบบฝกหัดหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่น 
ๆ ที่นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน กลุมประสบการณตาง ๆ ขึ้นใหมใหเหมาะสม
สอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาและสภาพของทองถิ่น ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนที่ทองถิ่นจะ
พัฒนาขึ้นมาใหมนี้ อาจจะใชกับคําอธิบายรายวิชาที่มีอยูแลว หรือที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหมก็ได 
 สําลี รักสุทธี กลาววา ทองถิ่นสามารถดําเนินการในการพัฒนาและสรางหลักสูตรได 5 
ลักษณะ ดังนี้15 
 1. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมใหสอดคลองกับสภาพความ
ตองการของทองถิ่น โดยไมทําใหจุดประสงค เนื้อหา คาบเวลาเรียนเปลี่ยนไป 
 2. ปรับหรือเพิ่มรายละเอียดหัวขอของเนื้อหา คือ การปรับเนื้อหาดวยการเพิ่ม ลดหรือ
ปรับรายละเอียดของเนื้อหา โดยไมทําใหกระทบหลักสูตรแมบท (เวลา) 
 3. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน โดยการเพิ่มเติม ตัดทอนสื่อตาง ๆ ที่มีอยูเพื่อความ
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพทองถิ่น จุดประสงคและเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนด 
 4. จัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม โดยจัดทําหนังสือเรียน คูมือครู หนังสือเสริม
ประสบการณ แบบฝกหัดและเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค 
เนื้อหาและสภาพทองถิ่น 
 5. จัดทําคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดวยการ
จัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือทํารายวิชาเพิ่มเติมจากที่ปรากฏในหลักสูตร 
 กลาวโดยสรุปวาจากความคิดเห็นของนักวิชาการ มีความสอดคลองตรงกันวาการ
ดําเนินการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนั้นสามารถทําไดใน 5 ลักษณะ คือ ปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น ปรับหรือเพิ่ม
รายละเอียดหัวขอของเนื้อหา คือ การปรับเนื้อหาดวยการเพิ่ม ลดหรือปรับรายละเอียดของ
                                                             

15 สําลี รักสุทธี, เทคนิควิธีการเขียนหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : เรืองแสงการพิมพ, 2544), หนา 38-
39. 
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เนื้อหา โดยไมทําใหกระทบหลักสูตรแมบท (เวลา) ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน โดยการ
เพิ่มเติม ตัดทอนสื่อตางๆ ที่มีอยูเพื่อความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพทองถิ่น จุดประสงค
และเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนด จัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม และจัดทําคําอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติมขึ้นใหม ซึ่งในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในลักษณะจัดทําคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมขึ้น
ใหม 

 4. ขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

 ในการพัฒนาหลักสูตร มีนักวิชาการและนักพัฒนาหลักสูตรกลาวถึงขั้นตอนหรือ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไวดังนี้ 
 ไทเลอร (Tyler) เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยตั้งเปนคําถามไว 4 ขอ ดังนี้ 
  1. มีวัตถุประสงคทางการศึกษาอะไรบาง 
  2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ 
  3. จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 
  4. จะพิจารณาไดอยางไรวาวัตถุประสงคที่กําหนดไวน้ันไดบรรลุแลว16 

 ทาบา (Taba) กลาวถึง ลําดับขั้นของการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 สํารวจใหทราบความตองการความจําเปนตาง ๆ ของสังคม 
 ขั้นที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาตามที่สังคมตองการ 
 ขั้นที่ 3 คัดเลือกเนื้อหาวิชาความรูที่ตองการนํามาสอน 
 ขั้นที่ 4 จัดระเบียบ จัดลําดับ แกไขเนื้อหาวิชาความรูที่คัดเลือกมาจากขั้นที่ 3 
 ขั้นที่ 5 คัดเลือกประสบการณเพื่อการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งจะเสริมเนื้อหาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
และตรงกับวัตถุประสงคตาง ๆ ดังกลาวมาแลว 
 ขั้นที่ 6 จัดระเบียบ จัดลําดับ แกไขปรับปรุงประสบการณตาง ๆ ซึ่งจะเสริมเนื้อหาให
สมบูรณย่ิงขึ้น และตรงกับวัตถุประสงคตาง ๆ ดังกลาวมาแลว 
 ขั้นที่  7 กําหนดการวัดผลประเมิน คือดูวาเนื้อหาวิชาประสบการณใดที่จะตอง
ประเมินผลวามีการเรียนรูตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 

 

                                                             
16 Tyler, Ralph W., Basic Principles of Curriculum and Instruction, (Chicago : 

University of Chicago, 1950), p. 12. 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ดังนี้17 
 1. ศึกษาองคประกอบของหลักสูตรวากําหนดสาระสําคัญไวอยางไร และมีความ
สอดคลองสัมพันธกันอยางไร 
 2. วิเคราะหขอบขายสาระการเรียนรูที่กําหนดไว ทั้งองคประกอบดานความรู ทักษะ/
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม18 
 3. ศึกษาสภาพปญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ความตองการของชุมชน
และสังคม 
 4. ปรับปรุงสาระการเรียนรูเพิ่มเติมในสวนที่ตองการจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของชุมชน 
 5. ตรวจสอบความสอดคลองของสาระการเรียนรูเพิ่มเติมกับมาตรฐานการเรียนรูกลุม
วิชาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6. วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบขายสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
สัดสวน เวลาและหนวยกิต ตามที่หลักสูตรแกนกลางกําหนด 
 7. พัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูในหองเรียน 
 กลาวโดยสรุปวา ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น คือการศึกษาและจัดลําดับ
ความสําคัญการจัดระเบียบ ของขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ให
เปนไปตามกรอบที่กลักสูตรแกนกลางไดกําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู และบรรลุวัตถุประสงค ของหลักสูตรทองถิ่น 

 5. การประเมินผลหลักสูตร 

 ชูศรี สุวรรณโชติ กลาววา ลําดับขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร มีดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของสังคมและชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 2. วิเคราะหขอมูลที่มีความจําเปนอันจะนํามาซึ่งการปรับปรุงหลักสูตร 
 3. สํารวจความตองการและความจําเปนของสังคม ชุมชน และผูเรียน 
 4. กําหนดวัตถุประสงคของการใหการศึกษาใหตรงกับความตองการของสังคม 
 5. เลือกเนื้อหาวิชาที่ตองการนํามาใหผูเรียนไดศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค 
 6. เลือกบุคลากรที่มีความชํานาญในเนื้อหาวิชานั้น ๆ มารวมจัดทําหลักสูตร 
                                                             

17 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงฯ, 
2543), หนา 14. 

18 Taba, Hilda, Curriculum Development, theory and Practice, (New York: 
Harcourt, Brace and World, 1962). 
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 7. จัดเรียงลําดับเนื้อหาความรูที่ไดมาจากขั้นที่ 6 
 8. สรางประสบการณการเรียนรูใหตรงกับเนื้อหาวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 9. กําหนดการประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคที่ศึกษา19 

 สําลี รักสุทธี กลาววา ไมวาจะเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคม
ทองถิ่น ปญหาใกลตัว หรือการสรางหลักสูตรขึ้นใหมเพื่อเสริมหลักสูตรแกนกลางซึ่งอาจจะ
ดําเนินการในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัดและเขตการศึกษา ทั้งหมดนั้นจะตองอยูภายใต
ขั้นตอนเดียวกันดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 2. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแมบท 
 3. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา 
 4. กําหนดจุดมุงหมาย 
 5. พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรแมบทกับหลักสูตรที่จะพัฒนาหรือสรางขึ้น
ใหมควรดําเนินการเลือกเนื้อหาที่มีอยูในหลักสูตรแกนกลางที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของชุมชน 
 6. กําหนดรูปแบบหรือวิธีการ ควรกําหนดรูปแบบหรือวิธีการใหชัดเจนในการพัฒนา
หรือสรางหลักสูตร ซึ่งอาจจะปรับทําใหม เพื่อเสริมหลักสูตรแมบทก็ได 
 7. จัดทําแผนการสอน ควรสรางแผนการสอนประกอบหลักสูตร เพื่อจะไดเปนแนวใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
 8. จัดทําคูมือครู ควรจัดทําคูมือครูเพื่อจะชวยใหครูสามารถนําหลักสูตรไปใชไดอยาง
ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียนตอไป 
 9. จัดทําแบบฝกหัดหรือแบบประเมิน ควรสรางแบบฝกหัดหรือแบบประเมินประกอบ
หลักสูตรดวย เพื่อผลจะตกสูผูเรียนอยางแทจริง 
 10. ทดลองและใชหลักสูตร ควรนําหลักสูตรไปทดลองใชใหเกิดประสิทธิผลกอน เพื่อ
หาขอบกพรองจะไดนํามาปรับปรุงแกไข 
 11. ประเมินผลการใช เมื่อทดลองใชแลวจะตองมีการประเมินดวยวาหลักสูตรที่ทําขึ้น
นั้นมีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด ควรปรับปรุงพัฒนาตรงไหน 
 12. ปรับปรุงแกไข เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะถือเปนขั้นตอนสุดทายของการ
พัฒนาและสรางหลักสูตร หลักสูตรจะดีไมดี สมบูรณหรือไมอยูที่การปรับปรุงแกไขครั้งแลวครั้ง
เลานี้เอง 
                                                             

19 ชูศรี สุวรรณโชติ, หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรไทย, 2544), 
หนา 89-90. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 466  

 

 13. ขออนุญาตใช เมื่อจัดทําหลักสูตรสมบูรณและมีเอกสารประกอบหลักสูตรครบแลว
ตองขออนุญาตใชตอไป 
 
บทสรุป 

วิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษาเปนวิชาที่ชวยใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีวา
มนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม โดยครูผูสอนควร
สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความ
ตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งครูผูสอนสังคมศึกษา
สามารถจัดการเรียนรูที่ไมควรจํากัดเพียงแตในหองเรียนเทานั้น แตควรถือวากิจกรรมนอก
หองเรียนและกิจกรรมในชุมชนเปนสื่อการสอนสังคมศึกษา ชวยใหการเรียนวิชาสังคมศึกษา
สนุกสนาน อีกทั้งสื่อการจัดการเรียนรูสังคมศึกษามีสวนสําคัญตอการจัดกิจกรรม เพื่อทําใหการ
เรียนรูหรือการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางไวได20  

จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สิ่งที่จะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผูเรียนคือ เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับ
ความสามารถและความตองการของตนเอง คือความตองการของตัวผูเรียน และไดพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ ซึ่งครูผูสอนสังคมศึกษาสามารถจัดการเรียนรูที่ไมควรจํากัด
เพียงแตในหองเรียนเทานั้น แตควรถือวากิจกรรมนอกหองเรียนและกิจกรรมในชุมชน ไมวาจะ
ในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น หรือในชุมชนของผูเรียน เพื่อที่จะหยิบ
ยกขึ้นมาเปนเปนสื่อการสอนสังคมศึกษา ชวยใหการเรียนวิชาสังคมศึกษาสนุกสนาน และตรง
กับความตองการของตัวผูเรียน และก็พัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นที่ใชในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรัก เกิดความเขาใจ และเกิดการหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นของตัวผูเรียน จึง
เหมาะสมที่จะหยิบยกขึ้นมาเปนหลักสูตรทองถิ่น ตามรูปแบบขั้นตอนและกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู และบรรลุวัตถุประสงค 
ของหลักสูตรทองถิ่น  

ดังนั้นการจัดการเรียนรูในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะกลุม
สาระสังคมศึกษาฯนี้มาความเชื่อมโยงและเหมาะสมเปนอยางมากทั้งดานเนื้อหา และธรรมชาติ
ของรายวิชา ที่จะนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนารวมกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดวย
ธรรมชาติของวิชาที่เหมาะสม เพื่อใชในชุมชน ในสวนของชุมชนควรมีการพัฒนาผานกระบวน 

                                                             
20 วิภ าพรรณ วิภ าดา พิ นลา , การจั ดการ เรี ยนรู สั งคมศึ กษาในยุคศ ตวรรษที่  21, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2564), หนา 27. 
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การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ทั้งครู นักเรียน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน 
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงผูทรงคุณวุฒิที่จะใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เปนตน 
และ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ควรมีการจัดกิจกรรมสื่อสารศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น สอดคลองกับหลักสูตรทองถิ่นและตามขั้นตอนที่ไดนําเสนอมาขางตน เพื่อเปดพื้นที่ให
เยาวชนและคนในชุมชนไดถายทอดเพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนหลักสูตรที่สงเสริมใหทองถิ่นมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนรูทองถิ่น
ตนเอง เปนการเชื่อมโยงระหวางการเรียนกับชีวิตจริง การทํางาน และการเชื่อมโยงกับการ
จัดการในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักหวง
แหนและความผูกพันกับทองถิ่นของตนมีการสงเสริมใหใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการศึกษา
สืบตอไป 
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บทคัดยอ 

พระพุทธเจาทรง เปนนักการสอนที่ ยิ่ ง ใหญที่ สุ ด  ซึ่ งพระพุทธองคทรงสอน
พุทธศาสนิกชน มาตั้งแตสมัยพุทธกาล ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสอน เนื้อหาหลักธรรมคํา
สอน มีหลักการสอน และวิธีการสอนหลายวิธีที่มีความเหมาะกับแตละบุคคลและทรงประสบ
ความสําเร็จในการสอน มาแลวในสมัยพุทธกาล ซึ่งไดใหหลักพุทธวิธีการสอน แบงออกเปน  
3 หลัก คือ 1. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน 2. หลักเกี่ยวกับผูเรียน 3. หลักเกี่ยวกับการ
สอน และในยุคปจจุบันการสอนที่เปลี่ยนไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลง นั้นมีดังนี้ ประกอบดวย 
กระบวนการเรียนรูโดยยึดปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning = PBL) ทักษะ 3R 
ประกอบดวย Reading (การอาน) writing (การเขียน) และ arithmetic (คณิตศาสตร) และ 
7C ประกอบดวย Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ แกปญหา) Creativity & Innovation (ทักษะดานการ
สรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-Culture Understanding (ทักษะดาน ความเขาใจตาง
วัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความ
รวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information & Media 
Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และ รูเทาทันสื่อ) 
 
คําสําคัญ : พุทธวิธีการสอน, การสอนที่เปลี่ยนไป, โลกที่เปลี่ยนแปลง 
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Abstract 

The Buddha was the greatest teacher. which the Buddha taught 
Buddhists since the time of the Buddha His Majesty had the ability to teach. 
The content of doctrinal principles contains several teaching principles and 
teaching methods that are personalized and successful in teaching. came in the 
era of the Buddha. Which has given the Buddhist teaching methods divided into 
3 principles: 1. Principles about content or subjects taught 2. Principles about 
learners 3. Principles about teaching And in today's era, teaching that has 
changed with the changing world is as follows: Comprising of Problem Base 
Learning (PBL), 3R skills including reading (reading), writing (writing) and 
arithmetic (mathematics), and 7C consisting of Critical Thinking & Problem 
Solving (critical thinking skills. and problem solving skills Creativity & Innovation 
Cross-Culture Understanding different paradigms) Collaboration, Teamwork & 
Leadership (collaborative skills teamwork and Leadership) Communications, 
Information & Media Literacy (communication skills, information and media 
literacy) 

Keyword : Buddhist teaching methods, changing teaching, changing world 
 
 
บทนํา 

ในโลกยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน ซึ่งส งผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก โดยเฉพาะดานการศึกษา เมื่อโลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 นักคิด 
นักวิชาการ จากสาขาอาชีพตาง ๆ ตลอดจนนักการศึกษายอมใหความสนใจกับประเด็นที่วา ณ 
ขณะนี้ โลกของเรานั้นเปนเชนไร และกําลังเดินไปในทิศทางรูปแบบไหน ปจจุบันเทคโนโลยีเขา
มามีบทบาทอยางมากตอการศึกษา ทั้งในฐานะของสื่อการสอน เชน สื่อที่เปนรูปภาพและ
ภาพเคลื่อนไหว หรือในฐานะของเครื่องมือที่ผูเรียนใชเพื่อการศึกษาและการทําชิ้นงานตาง ๆ 
ทุกวันนี้เทคโนโลยีไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตเราทุกคน ผูเรียนสามารถเขาถึงความรูไดงาย
กวาเดิม ดวยการเขาไปในเว็บไซตและทําการสืบคน วิถีชีวิตของผูคนในศตวรรษที่ 21 กําลัง
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในฐานะบุคลากรดานการศึกษาเราควรที่จะเริ่มปรับตัวใหเขากับรูปแบบการ
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พัฒนาที่เกิดขึ้นใหมนี้ ครูผูมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู ควรที่จะตองตระหนัก แลววา จุด
เปลี่ยนครั้งนี้ เราควรจะปรับตัวเชนไร วิธีการสอนแบบที่นิยมใชกันมาตลอดในชวงศตวรรษที่ 
19-20 ได สรางผลสัมฤทธิ์ที่นาพึงพอใจแลวหรือไม เปาหมายและสิ่งที่คาดหวังจากคนในสังคม
เปนเชนไร บทบาทของครูกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เปนสิ่งสําคัญที่ครูควรจะให
ความสนใจและศึกษาเพื่อนําไปประยุกต เพื่อสรางการเรียนการสอนที่กอใหเกิดประสิทธิผลยิ่ง
กวาเดิม1 ถาจะกลาวถึงพัฒนาการดานการศึกษาเริ่มตนต้ังแต  

1.สมัยสุโขทัยจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทร ลักษณะของระบบการศึกษาในชวงนี้ยังไมเปน
แบบแผนชัดเจน สวนใหญเปนการศึกษาสําหรับเด็กชาย ซึ่งเปนการศึกษาหาความรูดาน
วิชาการและศิลปะ สถานที่การศึกษามักเปนที่วัด ราชสํานัก และบานเจานายชั้นสูง การศึกษา
ดานวิชาชีพจะมีสอนและถายทอดภายในวงศตระกูล และในหมูเครือญาติ สวนเด็กหญิงจะมี
การฝกงานบานในครอบครัว ราชสํานัก และบานเจานายชั้นสูง ประชาชนนิยมนําบุตรหลานไป
ไวกับเจานายและผูมีศักดินาสูงเพื่อใหใชสอย และฝกงานเพื่อคาดหมายวาจะไดมีโอกาสเขารับ
ราชการ ไดยศถาบรรดาศักดิ์ตอไป  

2.สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ลักษณะ
การศึกษาในชวงนี้เริ่มเปนระบบแบบแผน แตยังไมเปนมาตรฐานนัก นับเปนชวงที่การศึกษา
เจริญรุงเรืองมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษาในฐานะที่เปนรากฐานของความสําเร็จในทุกดาน ผูไดรับการศึกษาในวิชาการ
สมัยใหมจะสามารถนําความรูเหลานั้นมาพัฒนาบานเมือง  

3.สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2534 ในชวงนี้
การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีแผนการศึกษาชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ
เกิดข้ึนหลายฉบับจนถึงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ในแตละแผนมีความสําคัญตอการ
พัฒนาการศึกษาในแตละยุคแตละสมัยโดยทุกแผนระบุจุดมุงหมายของการศึกษาเปนลาย
ลักษณอักษรไวชัดเจน และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ลักษณะของการศึกษาคอนขางเอนเอียงไปตามแนวคิดดานการศึกษาของอเมริกา  

4.สมัยปจจุบันตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในยุคปจจุบัน มีการลักษณะ
การดําเนินการ คือ กําหนดหลักการ กําหนดจุดมุงหมาย วางระบบการศึกษา และกําหนด
แนวนโยบายการศึกษา และในอนาคตการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาก็คงจะตองปรับเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากระบบการศึกษาที่มีพัฒนาการมาตั้งแตอดีต จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งจากสาเหตุดังกลาวมีผลมาจาการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาการการอยาง

                                                             

 1 จิรายุทธิ์ ออนศรี, “บทบาทของครูกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21”. (2).3 2549. 
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กาวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม สังคม ประชากรและรวมไปถึงการศึกษา 
ดังนั้นแลวการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงสงผลตอการการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา 

 
พุทธวิธีในการสอน  

พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาของมวลมนุษยและเทวดาทั้งหลาย พระองคจึงทรงไดรับ
การถวาย พระนามวา ทรงเปนบรมครูสูงสุดไมมีผูใดเสมอเหมือน ในฐานะทรงเปนผูนําทางจิต
วิญญาณ (Spiritual Guide) ของโลกอยางแทจริง ทรงเปนนักการสอนที่ยิ่งใหญที่สุดซึ่งพระ
พุทธองคทรงสอนพุทธศาสนิกชน มาตั้งแตสมัยพุทธกาล ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสอน 
เนื้อหาหลักธรรมคําสอน มีหลักการสอน และวิธีการสอนหลายวิธีที่มีความเหมาะกับแตละ
บุคคลและทรงประสบความสําเร็จในการสอน มาแลวในสมัยพุทธกาล ดังที่ปรากฏอยูใน
พระไตรปฎก หมวดพระสุตตันตปฎก2 (พระธรรมปฎก 2542) ไดสรุปพุทธวิธีในการสอนของ
พระพุทธเจา ดังนี้  

พระพุทธเจาทรงมีหลักทั่วไปในการสอน แบงออกเปน 3 หลัก คือ 
 

1. หลักเกี่ยวกับเน้ือหาหรือเรื่องท่ีสอน มีดังน้ี 
 

ในการสอนพระพุทธเจาจะเลือกเนื้อหาที่สอน มีลักษณะดังนี้ 
1) สอนจากสิ่งที่รูเห็นเขาใจงายไปหาสิ่งที่เขาใจไดยาก สอนจากรูปธรรมไปหา

นามธรรม 
2) สอนเนื้อเรื่องที่ลุมลึกไปตามลําดับหรือสอนเนื้อเรื่องที่คอยขางลุมลึกยากลงไปตาม 

ลําดับชั้นและความตอเนื่องกันไปเปนสายลงไป 
3) สอนดวยของจริง โดยใหผูเรียนไดดูไดเห็น ไดฟงเองหรือเรียกวาประสบการณตรง 

เชน ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคูรักคนงาม ดวยการพาไปชมนางฟา นางอัปสรเทพธิดาใหเห็น
กับตาเปนตน 

4) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ไมวกวน ไมนอกเรื่อง 5) สอนมีเหตุผล ตรองแลวเห็นจริง
ตาม คือสมเหตุสมผล เรียกวา สนิทานํ  

6) สอนเทาที่จําเปนพอดีสําหรับใหเกิดความเขาใจใหการเรียนรูไดผลเชน ตอนที่
พระพุทธเจา ประทับอยูในปาประดูลายใกลเมืองโกสัมพีไดทรงหยิบใบไมประดูลายเล็กนอยใส
กําพระหัตถแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ใบประดูลายในพระหัตถกับในปา ไหนจะมากกวากัน 

                                                             

 2 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (นนทบุรี : โอเอ็นจีการพิมพจํากัด, 2542),  
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ในปามากกวา จึงตรัสวา สิ่งที่พระองคตรัสรูแตมิไดทรงสอน เหมือน
ใบประดูลายในปา สวนที่ทรงสั่งสอนนอยเหมือนใบประดูลายในพระหัตถและตรัสแสดงเหตุผล
ในการที่มิไดทรงสอนทั้งหมดเทาที่ตรัสรูวา เพราะสิ่งเหลานั้นไมเปนประโยชน 

7) สอนสิ่งที่มีความหมายควรที่จะเรียนรูและเขาใจเปนประโยชนแกผูเรียน อยางพุทธ
พจนที่วา พระองคทรงมีพระเมตตา หวังประโยชนแกสัตวทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก 6 
ประการ 5 ดังนี้ (ม.ม.(ไทย) 13/86/88) 

1. คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส 
2. คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น - ไมตรัส 
3. คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน, ไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – เลือกกาลตรัส 
4. คําพูดที่ไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส 
5. คําพูดที่จริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – ไมตรัส 
6. คําพูดที่จริง ถูกตอง, เปนประโยชน, เปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น – เลือกกาลตรัส 
 

 2. หลักเกี่ยวกับผูเรียน 
 

ในการสอนแตละครั้ง พระพุทธเจาทรงคํานึงถึงลักษณะของผูเรียน ดังนี ้
1) รู คํานึงถึงการสอนใหเหมาะตามความแตกตางระหวางบุคคล เชน คํานึงถึงจริต 6 

ซึ่งหมายถึงอุปนิสัยของคน ในโลกที่มีความแตกตางกัน ไดแก ราคจริต โทสจริต โมหจริต 
ศรัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต3  

2) ผูเรียนมีความแตกตางกันทางดานระดับความสามารถทางสติปญญาของแตละ
บุคคล เชนพระองคทรงยกบัว 4 เหลา ขึ้นมาเปรียบเทียบกับบุคคล 4 ประเภท ดังนี้ 

1. บุคคลผูรูผูเขาใจไดฉับพลัน เรียกวา อุคฆฏิตัญูเทียบกับบัวพนน้ํา แตพอรับ
สัมผัส รัศมีตะวันก็จะบาน ณ วันนั้น หมายถึงผูมีสติปญญาดีมาก ฉลาดเฉียบแหลม 

2. บุคคลผูสามารถรูเขาใจไดเรียกวา วิปจิตัญูเทียบกับบัวปริ่มน้ํา จักบานตอ
วันรุงขึ้น หมายถึงผูมีสติปญญาดี 

3. บุคคลผูพอจะหาทางคอยชี้แจงแนะนํา ใชวิธีการยักเยื้องใหเขาใจไดตอ ๆ ไป 
เรียกวา ไนยยะ เทียบกับบัวงามใตพื้นน้ําจักบานในวันตอ ๆ ไป หมายถึงผูมีสติปญญาพอใช 

4. บุคคลผูอับปญญา มีดวงตามืดมิด ยังไมอาจใหบรรลุคุณวิเศษในชาตินี้ได
เรียกวาปทปรมะ เทียบกับบัวจมใตน้ําเปนภักษาแหงปลาและเตา หมายถึงผูไมมีปญญา  

                                                             

 3 ธ.ธรรมรักษและจิตตาวชิระ, พระพุทธเจาสอนชนะใจคน, (กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองสาสนการ
พิมพ, 
2555), หนา  
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3) ปรับวิธีสอนใหเหมาะสมกับบุคคล แมสอนเรื่องเดียวกันแตตางบุคคลอาจใชตางวิธี 
4) คํานึงถึงความพรอม ความสุกงอม ความแกรอบแหงอินทรียหรือญาณ ที่บาลี

เรียกวาปริปากะ ของผูเรียนแตละบุคคลเปนราย ๆ ไป 
5) สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเองซึ่งจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจชัดเจน 

แมนยําไดผลจริง 
6) การสอนดําเนินไปในรูปที่ทําใหรูสึกวาผูเรียนกับผูสอนมีบทบาทรวมกันในการ

แสวงหาความจริง ใหมีการแสดงความคิดเห็น โตตอบเสรี 
7) เอาใจใสบุคคลที่ควรไดรับความสนใจพิเศษเปนราย ๆ ไป ตามควรแกกาลเทศะ 

และเหตุการณ 
8) ชวยเหลือเอาใจใสคนที่ดอยและมีปญหา 

 3. หลักเกี่ยวกับการสอน มีดังน้ี 

  ในการสอนพระพุทธเจาทรงมีวิธีการสอน ตามบทบาทการสอน ดังนี้  
1) สรางความสนใจ ในการสอนนั้น การเริ่มตนเปนจุดสําคัญมากอยางหนึ่ง การเริ่มตน

ที่ดีชวยใหการสอนประสบความสําเร็จเปนอยางมากอยางนอย ก็เปนเครื่องดึงความสนใจและ
นําเขาสูเนื้อหาได 

2) สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลินไมใหตึงเครียด ไมใหเกิดความ 
อึดอัดใจและใหเกียรติกับผูเรียน 

3) สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจ ในสิ่งที่สอนเปนสําคัญ ไมกระทบตน
และผูอื่น ไมมุงยกตน ไมมุงเสียดสีใคร ๆ 

4) สอนโดยเคารพ คือตั้งใจสอน ทําจริง ดวยความรูสึกวาเปนสิ่งมีคา มองเห็น
ความสําคัญของผูเรียน เชน พระพุทธจริยานี้วา“ภิกษุทั้งหลายถาแมอนาคตจะแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลายอนาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงแกภิกษุณีแก
อุบาสก อุบาสิกา แกปุถุชนทั้งหลาย โดยที่สุดแมแก  คนขอทานและพรานนก ก็ย  อมแสดงโดย
เคารพ หาแสดงโดยขาดความเคารพไม” (องฺ.ปฺจก.(ไทย). 22/99/168) 

5) ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ สละสลวย เขาใจงาย อยาง
ที่วา“พระสมณะโคดมมีพระดํารัสไพเราะ รูจักตรัสถอยคําไดงดงาม มีพระวาจาสุภาพ 
สละสลวย ไมมีโทษยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง”(ม.ม.(ไทย). 13/387/478.) 
 วิธีการสอนของพระพุทธเจามีหลายวิธีเชน วิธีการสอนแบบสนทนา (สากัจฉา) วิธีการ
สอนแบบ บรรยาย วิธีการสอนแบบตอบปญหา วิธีการสอนแบบวางกฎขอบังคับ วิธีการสอน
แบบสาธิต เปนตน ทรงใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายวิธีพรอมกับวิธีการสอนแตละแบบ ใหมี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 475 

ความเหมาะสมกับบุคคล ประเภทตางๆ ประกอบดวยการเลานิทานประกอบ การใชถอยคํา
เหมาะสม การรูจักจังหวะและโอกาส การยืดหยุนและการเสริมแรงในการสั่งสอนเผยแผพระ
ศาสนากับบุคคลทุกชนช้ันวรรณะในสังคมอินเดีย สมัยพุทธกาลจนไดรับความสําเร็จในการสอน
เปนอยางยอดเยี่ยมเพราะผูฟงไดบรรลุธรรมตามศักยภาพ ของระดับสติปญญา จนถึงขั้นบรรลุ
ธรรมสูงสุดสําเร็จเปนพระอรหันต 
 
บทบาทของครูผูสอนในยุคThailand 4.0 

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2559: 10 ;ธนวัฒนศรีไพโรจนและคณะ. 2561 : 98) กลาววาการศึกษาในยุค Thailand 4.0 
ควรมีการสรางคนหรือผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดวยเชนกัน ดังนั้น ในยุคนี้ การ
กําหนดสมรรถนะและบทบาทของครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 จึงมีการกลาวถึงเปนลําดับแรก ๆ 
เนื่องจากคุณภาพของครูผูสอนมักเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จทางดานการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน และหนาที่ของครูผูสอนจึงมิใชการ
สอนหนังสือเพื่อสงตอความรูไปสูผูเรียนเทานั้น แตครูควรเปนผูที่มีบทบาทในการหลอหลอมให
เกิดทักษะที่สําคัญแกผูเรียนอยางตอเนื่อง ครูผูสอนจึงมีหนาที่เปน “ผูอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู หรือเรียกวา กระบวนกร (facilitator)”มากกวาซึ่งบทบาทสําคัญของครูผูสอนในยุค 
4.0 คือ ครูมีหนาที่วางแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และเตรียมสื่อ
อุปกรณการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับวัยและเนื้อหาที่เรียน รวมทั้งครูผูสอนควรกระตุนและ
สรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจในการเรียนรูโดยครูผูสอนควรจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางแทจริง ควรมีลักษณะที่เอื้อตอการเรียนรูจากประสบการณจริง ไดลงมือ
ปฏิบัติ และรูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ จนทําใหผูเรียนสามารถนํา
องคความรูที่มีอยูมาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อสรางผลผลิตหรือนวัตกรรมตาง ๆ ขึ้นมาได
เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของประเทศ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะติดตัวผูเรียนไปตลอดชีวิต 
ตองฝกใหผูเรียนเรียนรูภูมิปญญาหลักของไทยและจากทั่วโลก ที่สําคัญตองใหผูเรียนเรียนรู
กระบวนการที่จะแสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ โดยสอนวิธีวิจัยตั้งแตชั้นประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และครูผูสอนก็ตองทําวิจัยชั้นเรียน โดยนําผลการวิจัยดานการเรียนกาสอนมา
พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพราะการวิจัยเปนกระบวนการในการ
แสวงหาคําตอบ การแสวงหาความรูใหม และการสรางองคความรูใหมที่นาเชื่อถือได โดยผาน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการวิจัยดานการเรียนกาสอนนับเปนตัวบงชี้ของ
ความกาวหนาของศาสตรทางการสอนประเภทหนึ่ง  
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 ครูผูสอนควรจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห เนนการวิเคราะหปญหา
เปนรายบุคคล 
 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง ฝกใหผูเรียนตรวจสอบ 
ทบทวน และกํากับตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีความมั่นใจในตนเอง และสนับสนุนให
ผูเรียนกลาคิดนอกกรอบ คิดสิ่งที่แปลกแหวกแนว ไมเหมือนความคิดของคนทั่วไป ครูควร
เตรียมคําถามที่แปลกใหม/ทาทายความสามารถของผูเรียน และในการสอนใหผูเรียนสามารถ
สรางนวัตกรรมไดนั้น ครูผูสอนตองฝกใหผูเรียนเรียนรูผานการทําโครงการ/โครงงานที่มีการ
สรุปผลการศึกษาคนควาในรูปแบบการจัดสัมมนา การเสวนา และการจัดนิทรรศการ เปนตน 
เพราะรูปแบบการเรียนรูลักษณะนี้จะเปนเวทีใหผูเรียนไดฝกการบริหารจัดการ การวางแผน 
การแกปญหา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ อันเปนกระบวนการที่จะชวยทําให
ผูเรียนไดผลิตผลงาน หรือนวัตกรรมที่เปนองคความรูจากกระบวนการเรียนรูที่สรางสรรค
นั่นเองดังนั้น การจัดการเรียนรูของครูผูสอนในยุค 4.0 จึงควรเปนการเรียนการสอนที่เนนการ
คิดอยางสรางสรรค (Creative Learning) ดวยเชนกัน 
 นอกจากนี้ การสรางชุมชนแหงความสงสัย (Community of Inquiry) ก็นับเปน
ภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของครูผูสอน โดยครูตองสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมี
ความกระหายใครรู กระตือรือรน และอยากคนหาคําตอบ เพราะความสงสัยจะนําไปสูการตั้ง
คําถามและแสวงหาคําตอบ ซึ่งจะทําใหผูเรียนกลายเปน “Active Learner” โดยผาน
กระบวนการเรียนรูโดยยึดปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning = PBL) ซึ่ง ผูเรียน
อาจจะคนหาค าตอบที่เปนจริงไดจากทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (ดิเรก พรสีมา,2559) 
กลาววาในกระบวนการของการเรียนรูโดยยึดปญหาเปนฐาน ผูเรียนอาจคนหาค าตอบไดจาก
หองทดลอง หองปฏิบัติการแปลงสาธิต โรงงาน สถานประกอบการ บริษัท หางรานที่เปนธุรกิจ
ของรัฐและเอกชน จึงท าใหเกิดค าวา “Work–based Learning” หรือ “Work-integrated 
Learning” หรือ “Site-based Learning” ขึ้น และสถานประกอบการเหลานี้ก็จะกลายเปน
สวนหนึ่งของหองเรียนในยุค 4.0 และจากการจัดการเรียนรูโดยยึดปญหาเปนฐานนี้ ก็จะชวยให
ครูผูสอนและผูเรียนคนพบความรูใหม สรางสรรคความรูใหม และสรางนวัตกรรมใหมไดเพราะ
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเผชิญสถานการณที่เปนปญหาจริง และรวมกันคิดหาทางแกปญหา
ตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) และน าไปสู
การพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวิต
 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว ตองคํานึงถึง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเริ่มตนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีแนวคิดเรื่อง “ทักษะ
แหง อนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21” พัฒนาโดยเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อ
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ทักษะการ เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills: P21) ที่ตองการ
เห็นเยาวชนมีทักษะ 3R ประกอบดวย Reading (การอาน) wRiting (การเขียน) และ 
aRithmetic (คณิตศาสตร) และ 7C ประกอบดวย Critical Thinking & Problem Solving 
(ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ แกปญหา) Creativity & Innovation 
(ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-Culture Understanding (ทักษะดาน 
ความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork & Leadership 
(ทักษะดานความรวมมือ การ ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)  Communications, 
Information & Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และ รูเทาทันสื่อ) 
Computing & ICT literacy (ทักษะดาน คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) สาระวิชาหลักและ
ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก ภาษาอังกฤษ การอาน ภาษาของโลก ศิลปะ 
คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรการ ปกครองและความเปน
พลเมืองที่ดี โรงเรียนตองสงเสริมความ เขาใจเนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูงดวยการ
สอดแทรกทักษะ เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เขาในวิชาหลักทุกวิชา ไดแก ความรูเรื่อง
โลก ความรูดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการ เปนผูประกอบการ ความรูดานการเปน
พลเมืองที่ดี ความรูดาน สุขภาพ และความรูดานสิ่งแวดลอมซึ่งสัมพันธกับสาระของ สังคม
ศึกษาทั้ง 5 สาระ ที่อิงมาตรฐานการเรียนรู  
 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ยึด
หลักการวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด จึงตองจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก 
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญ สถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณ จริง 
กระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูจาก
การเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย และมีการออกแบบการจัดการ เรียนรู
โดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูสังคมศึกษาควรใชกระบวนการเนนผู เรียนเปนสําคัญ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยการศึกษาวิเคราะหผูเรียน เปนรายบุคคล กําหนดเปาหมายที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตก ตาง
ระหวางบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จัดเตรียม และเลือกใชสื่อใหเหมาะสม การ
ประเมินความกาวหนาของ ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย และวิเคราะหผลการประเมิน มาใช
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ในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอนของตนเอง ใน
ขณะเดียวกันครูตองสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบทบาท เชนกัน โดยผูเรียนตองกําหนดเปาหมาย 
วางแผนและรับผิดชอบ การเรียนรูของตนเอง เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู 
วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ต้ังคําถาม คิดหาคําตอบหรือหา แนวทางแกปญหาดวยวิธีการ
ตางๆ ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได เรียนรูดวยตนเอง และนําความรู ไปประยุกตใชใน
สถานการณ ตางๆ มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู ประเมินและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

ศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจ ในเนื้อหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรก
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสู
โลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 
การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และการสื่อสารและการรวมมือ 

2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก 
ความรูดานสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับสื่อและความรูดานเทคโนโลยี 

3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบ
ความสําเร็จนักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การ
ริเริ่มสรางสรรคและ เปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสราง
หรือผูผลิต (Productivity) และ ความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) และ ภาวะผูนํา
และความรับผิดชอบ (Responsibility) แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพการจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบ
สนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) 
1.1 การใชขอมูลความจริงจากกระบวนการสังเกต ตั้งประเด็นคําถามจากแหลง

เรียนรูชุมชนเชื่อมโยงไปสูสาระการเรียนรูรายวิชา 
1.2 การบูรณาการความรู และความซ้ําซอนของเนื้อหาสาระ 
1.3 การสรางทักษะการสืบคน รวบรวมความรู 
1.4 การสรางความรู ความเขาใจเชิงลึกมากกวาแบบผิวเผิน 
1.5 การสรางความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจใหเกิดกับผูเรียน 
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1.6 การใชหลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) 

2.1 สรางความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู ความถนัดสาขาอาชีพ 
ทัศนคติตอการทํางานและอาชีพ) 

2.2 นําประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุงการแกไข
งาน (เครื่องมือวัดผลตามสภาพจริงการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู) 

2.3 ใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (คลังขอสอบระบุตัวช้ีวัดมาตรฐานรายวิชา ระบุระดับขั้นพฤติกรรม) 

2.4 สรางและพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) และเสนทางการศึกษาตอ
สูการประกอบอาชีพ (Career Path) ของผูเรียนใหเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ 

3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & 
Instruction) 

3.1 สอนใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary: ความรูที่ไดจากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก 

3.2 สรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหา และสราง
ระบบการเรียนรูที่เนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) 

3.3 สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัว
เกื้อหนุน การเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) 

3.4 บูรณาการแหลงเรียนรู (Learning Resources) จากชุมชนเขามาใชใน
โรงเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบ Project-Based Learning: PBL 

4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional 
Development) 

4.1 ฝกฝนทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ 
4.2 ใชมิติของการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนทหีลากหลาย 
4.3 ฝกฝนทักษะความรูความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแกปญหา การคิดแบบ

วิจารณญาณ 
4.4 สามารถวิเคราะหผูเรียนไดทั้งรูปแบบการเรียน สติปญญา จุดออน จุดแข็ง  

ในตัวผูเรียนและสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
4.5 พัฒนาความสามารถใหสูงขึ้น นําไปใชสําหรับการกําหนดกลยุทธและจัด

ประสบการณทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู 
4.6 ประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู 
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4.7 แบงปนความรูระหวางชุมชนทางการเรียนรู โดยใชชองทางหลากหลายในการ
สื่อสารใหเกิดขึ้น 

5. ระบบสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรที่ 21 (21st Century Learning 
Environment) 

5.1 สรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผ 

5.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแกชุมชนทั้งในดานการใหการศึกษา การมีสวนรวม การ
แบงปนสิ่งปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสูการ
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

5.3 สรางผูเรียนเกิดการเรียนรูจากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียน
แบบโครงงาน 

5.4 สรางโอกาสในการเขาถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหลงการเรียนรูที่มี
คุณภาพ 

คุณลักษณะจําเปน 8 ประการสําหรับผูเรียนยุค Gen Net/Tweenies 
1) ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู (Autonomous Learning)หมายถึง 

ความสามารถของผูเรียนในการวางแผนการเรียนรูของตนเอง ตั้งเปาหมายการเรียนรูของตน 
รูจักวิธีการในการไปถึงเปาหมายนั้นๆ อยางยืดหยุน ตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรูของตนเอง 
โดยที่ไมตองใหมีผูใดมาบังคับ รวมทั้งการมีความเปนผูใหญภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้ 
ถือวามีความสําคัญมากเปนอันดับแรกและเปนทักษะที่ตองการ การปลูกฝงไมเพียงแตจาก
ครูผูสอน จากระบบการศึกษา หรือจากสังคมเทานั้น หากยังตองอาศัยสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปลูกฝงจากครอบครัวเปนสําคัญ 

2) ทักษะดานการคิด (Thinking Skills) หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถพัฒนาหรือ
ไดรับการฝกฝนทักษะการคิดอยางมีระบบ สงผลใหสามารถคิดไดอยางมีประสิทธิภาพการฝกฝน
ทักษะดานการคิดนั้นประกอบไปดวยการคิดในหลายลักษณะ แตที่สําคัญมากสําหรับผูเรียนยุค 
Gen Net/Tweenies ไดแก การพัฒนาทักษะการคิดอยางสรางสรรค (Creative Learners) 
การคิดวิเคราะห (Analytical Thinkers) การคิดไตรตรอง (Reflective Thinking) รวมทั้ง 
ทักษะในการคิดแกปญหา (Problem Solvers) 

3) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators) 
หมายถึง การที่ผูเรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีทักษะของการ
เปนผูนํารวมทั้งการเปนผูตามที่ดี สามารถสื่อสารกับผูอื่นในการดําเนินงานตางๆ เชน การ
มอบหมายงาน การถายทอดความรู ประสบการณ เปาหมายรวมกันใหกับผูรวมงานอื่นๆ ได 
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รวมทั้งการเปนผูฟงและผูรวมปฏิบัติงานที่ดี โดยผูเรียน Gen Net/Tweenies ควรไดรับการฝก
ใหมีทักษะในการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Collaborative Learning) โดยทักษะที่ตองมุงเนน 
ไดแก ทักษะพื้นฐานดานการสื่อสาร (Communication Skill) อยางมีประสิทธิภาพ 

4) ทักษะในการสืบเสาะคนหา (Enquirers) หมายถึง การที่ผูเรียนมีคุณลักษณะของ
การเปนนักสํารวจที่ดีชอบที่จะศึกษาคนควาสิ่งตางๆ เพื่อพิสูจนสมมติฐานของตน โดยสังเกต
เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง รวมทั้งสืบคนเพื่อการศึกษาคนควา ความรู ขอมูล 
สารสนเทศที่มีอยูอยางมหาศาลทั้งในปจจุบันและในอนาคต ทักษะสําหรับการสืบเสาะคนหานี้
ครอบคลุมการที่ผูเรียนจะตองมีทักษะในการเลือกสรร/คัดกรองสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให
สามารถคนหาสารสนเทศที่ตองการไดอยางเที่ยงตรง รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ 

5) ความกระตือรือรน (Active Learners) หมายถึง การที่ผูเรียนจะตองเปนผูเรียนใน
ลักษณะเชิงรุก กลาวคือไมเปนเพียงผูฟง (นิ่งๆ) ที่ดีในชั้นเรียนหรือในการเรียนออนไลนผูเรียน
เชิงรุกหมายถึงการที่ผูเรียนจะตองเปนผูรวมมือที่ดีของผูเชี่ยวชาญในการเรียนรูดวยตนเอง 
สําหรับในการเรียนจากผูเชี่ยวชาญนั้น ผูเรียนควรใหความใสใจในการเรียนรู (Attentive) 
ศึกษาเนื้อหา รูจักถาม/ตอบคําถามในบริบทที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูที่มีความหมายใหดียิ่งขึ้น 
รวมทั้ง การฝกฝนทักษะในดานการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและถูก
กาลเทศะ 

6) ทักษะพื้นฐานดานไอซีที (ICT Skills) ในที่นี้ไมไดหมายเฉพาะถึงการที่ผูเรียนมี
ทักษะพื้นฐานในดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรปฏิบัติการ หรือโปรแกรมสํานักงานเทานั้น 
หากหมายรวมถึงการที่ผู เรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องมือและ/หรือระบบตางๆ ไดใน
ระดับพื้นฐาน นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทักษะตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก ทักษะในการสืบคน (Search Skills) ทักษะในดานการใชเครื่องมือติดตอสื่อสารผาน ICT 
และ/หรือ ทักษะในการเลือกใชซอฟตแวรที่เหมาะสม เปนตน  

7) ทักษะในดานการใชภาษาสากล (Second Language Skills) หมายถึง การพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการใชภาษาที่สอง เปนภาษาที่ไมใชภาษาแมหรือ
ภาษาหลักของสังคมที่ตนอาศัยอยูในระดับที่สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
ภาษาสากลสําหรับสังคมไทยที่ถือไดวาสําคัญมากที่สุด คือภาษาอังกฤษ เพราะถือเปน
ภาษาสากลที่ไดรับการนําไปใชอยางแพรหลายมากที่สุดในโลกอินเทอรเน็ต ดังนั้น ในการเตรียม
ความพรอมของผูเรียนสําหรับการเรียนรูในยุคสมัยหนานั้น ควรมีการเตรียมพรอมผูเรียนในดาน
ภาษาอังกฤษ  

8) ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures) และความตระหนักถึงความ
เปนไปในโลก (World Awareness) หมายถึง การปลูกฝงใหผูเรียนเปนผูที่ใสใจและเห็นคุณคา
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ในวัฒนธรรมของตนเอง อยางนอยในระดับที่เพียงพอที่จะทําใหรูจักตนเอง รูจัก “ราก” หรือ
ประวัติศาสตรของตนเองและสังคมที่อาศัยอยู (Self-Identity) เพื่อจะไดสามารถเปรียบเทียบ
ความเหมือน หรือแตกตางกับสังคม/โลกรอบตนเองไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหงโลกาภิวัตน 
(Globalization) ซึ่งการเชื่อมตอกันบนโลกสามารถเกิดขึ้นไดภายในพริบตา ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมนับวันจะนอยลงทุกทีการที่พลเมืองในสังคมใดสามารถจะคงไวในวัฒนธรรมที่ดีของ
ตนเองไวได ในขณะเดียวกันก็สามารถเปดรับวัฒนธรรมและความเปนไปในทางที่ดีของโลก
ภายนอกไดก็จะทําใหสังคมนั้นมีความไดเปรียบเหนือสังคมที่ไมรูจักเห็นคุณคาในวัฒนธรรมของ
ตนเอง และคอยที่จะรับเอาวัฒนธรรมของคนอื่นๆ เขามาเพียงทางเดียว คุณลักษณะจําเปน 8 
ประการของผูเรียนในอนาคต หรือ Gen Net/Tweenies เปนคุณลักษณะที่ สําคัญตอการ
เรียนรูในสิ่งแวดลอมของศตวรรษที่ 21 อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากตัวผูเรียนเองแลวนั้น 
ผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาเรียนรูครอบครัว และผูเกี่ยวของทุกฝายควรหนัมาให
ความสําคัญกับคุณลักษณะดังกลาว เพื่อรวมกันเตรียมความพรอมสําหรับผูเรียนตอไป 
คุณลักษณะของผูสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Teachers) เมื่อผูเรียนยุค Gen 
Net/Tweenies ตองการคุณลักษณะที่จําเปน 8 ประการเพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพใน
สิ่งแวดลอมของศตวรรษที่ 21 ผูสอนก็จําเปนตองมีทักษะ 8 ประการดวยกัน เพื่อที่จะสราง/สง
มอบ/ถายทอดความรูและทักษะใหแกผูเรียนได เรียกวาเปน ผูสอนพันธุ C (C-Teachers) C-
Teachers ในที่นี้ไมไดหมายถึง ผูสอนระดับซีแตอยางใด หากหมายความถึง ผูสอนที่มีทักษะ
ตาง ๆ ซึ่งมีความจําเปนตอการเรียนการสอนในอนาคตนั่นเอง C-Teachers1 ประกอบไปดวย
ทักษะที่จําเปน 8 ประการไดแก 

1. C-Content หมายถึง การที่ผูสอนตองเปนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบในการ
สอน C-Content ถือเปนลักษณะที่จําเปนอยางที่สุดและขาดไมไดสําหรับผูสอน เพราะถึงแม
ผูสอนจะมีทักษะ C อื่นที่เหลือทั้งหมด แตหากขาดซึ่งความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนของตน
แลว เปนไปไมไดเลยที่ผูเรียนจะสามารถเรียนรูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากผูสอนที่ไมแมนใน
เนื้อหา หรือไมเขาใจในสิ่งที่ตนพยายามถายทอด/สงผานใหแกผูเรียน 

2. C-Computer (ICT) Integration หมายถึง การที่ผูสอนมีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน เหตุผลสําคัญที่ผูสอนจําเปนตอง
มีทักษะดานการประยุกตคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
นอกจากจะเปนการติดอาวุธดานทักษะในการใช ICT โดยทางออมใหแกผูเรียนแลว หากมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพก็ยังสามารถสงเสริมทักษะกระบวนการคดิของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี  
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3. C-Constructionist หมายถึง การที่ผูสอนเปนผูสรางสรรคมีความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิด Constructionism ซึ่งมุงเนนวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นเปนเรื่องภายในของตัว
บุคคลจากการที่ไดลงมือทํากิจกรรมใดๆ ใหเกิดการสรางสรรคความรู ใหมที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณหรือความรูเดิมที่อยูในตัวบุคคลนั้นมากอน ผูสอนที่เปน ผูสรางสรรคไมเพียงแตใช
ทักษะนี้ในการพัฒนาในดานของเนื้อหาความรูใหมสําหรับผูเรียน หากยังสามารถนํา ไปใชใน
การสรางแผนการเรียนรูตางๆ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูขึ้นใน
ตนเอง ผานการลงมือผลิตชิ้นงานตางๆ เชน งานศิลปะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

4. C-Connectivity หมายถึง การที่ผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหวาง
ผูเรียนดวยกัน เพื่อนอาจารยทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและตางสถานศึกษา หรือเชื่อมโยง
สถานศึกษา บาน และ/หรือชุมชนเขาเปน สวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมการเรียนรูของผูเรียน 
เนื่องจากแนวคิดที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางดี เมื่อสิ่งที่เรียนรูมีความสัมพันธโดยตรง หรือ
เกี่ยวของกับความสนใจ ประสบการณ ความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของผูเรียน การที่ผูสอน
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผูเรียนเรียนรูในช้ันเรียนกับเพื่อน อาจารยในสถานศึกษา บานและสังคม
แวดลอมที่ผูเรียนเปนสวนหนึ่งไดมากเทาใดก็ยอมทําใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่
เรียนรูกับประสบการณตรงไดมากเทานั้น 

5. C-Collaboration หมายถึง การที่ผูสอนมีความสามารถในการเรียนรูแบบรวมมือ
กันกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูสอนจะตองมีทักษะในบทบาทของการเปนโคช 
หรือที่ปรึกษาที่ดีในการเรียนรู (สวนใหญจะอยูในลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง) ของผูเรียน 
รวมทั้งการเปนผูเรียนเองในบางครั้ง ทักษะสําคัญของการเปนโคชหรือที่ปรึกษาที่ดีนั้น ไดแก 
การสรางฐานการเรียนรูใหกับผูเรียนเปนระยะ อยางเหมาะสม อํานวยใหผูเรียนเกิดฐานการ
เรียนรูที่จะตอยอดการเรียนรูแบบมีสวนรวมขึ้นได ทั้งนี้การเรียนรูจะเกิดขึ้นในผูเรียนไดอยาง
จํากัดหากปราศจากซึ่งฐานการเรียนรูที่เหมาะสมจากผูสอน 

6. C-Communication หมายถึง การที่ผูสอนมีทักษะในการสื่อสารกับผูเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมิใชเฉพาะการพัฒนาใหเกิดทักษะของเทคนิคการสื่อสารที่ดี เชน การอธิบาย
ดวยคําพูด ขอความ ยกตัวอยาง ฯลฯ เทานั้น หากยังหมายรวมถึงการเลือกใชสื่อ (Media) ที่
หลากหลายที่ชวยใหผูสอนสามารถสงผานเนื้อหาสาระที่ตองการจะนําเสนอ หรือสราง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม  

7. C-Creativity หมายถึง การที่ผูสอนเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค เพราะบทบาทของ
ผูสอนในยุคสมัยหนานั้นไมไดมุงเนนการเปนผูปอน/สงผานความรูใหกับผูเรียนโดยตรง หากมุง
ไปสูบทบาทของการสรางสรรค ออกแบบสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองของผูเรียน ผูสอนจะไดรับการคาดหวังใหสามารถที่จะรังสรรคกิจกรรมใหมๆ ตางๆ 
ที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 484  

 

8. C-Caring หมายถึง การที่ผูสอนจะตองมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนาและ
ความหวงใยอยางจริงใจแกผูเรียน ในทักษะทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้น ทักษะ Caring นับวาเปน
ทักษะที่สําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดี และหวงใยกับผูเรียนของผูสอนนั้น
จะทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อใจตอผูสอน สงผลใหเกิดสิ่งแวดลอมการเรียนรูในลักษณะการ
ตื่นตัวอยางผอนคลาย แทนความรูสึกวิตกกังวลในสิ่งที่จะเรียนรู ซึ่งการตื่นตัวอยางผอนคลาย 
ถือวาเปนสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหสมองเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสทิธภิาพอนัที่
จริง แมวาโลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 มาไดระยะหนึ่งแลว แตการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังคง
ถือวาเปนเรื่องใหมซึ่งนักการศึกษาทั่วโลกยังคงใหความสนใจ อยางไรก็ดีสิ่งสําคัญมากที่สุดสิ่ง
หนึ่งที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือความพรอมของทั้งผูสอนและผูเรียน ความจําเปน
เรงดวนคงจะไดแก การเตรียมความพรอมของผูสอนกับบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของและ
ผูเรียน การทบทวนหลักสูตรที่ใชในการสอน หลักการ ทฤษฎีรูปแบบ วิธีการสอนและการ
เรียนรูที่ ไดดําเนินการอยูและที่จะดําเนินการในอนาคต ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
เปาหมายของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางชัดเจน เกิดผลเปนรูปธรรมตอไป4  

 
 

บทสรุป 

พระพุทธองคทรงสอนพุทธศาสนิกชน มาตั้งแตสมัยพุทธกาล ทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในการสอน เนื้อหาหลักธรรมคําสอน มีหลักการสอน และวิธีการสอนหลายวิธีที่มีความเหมาะ
กับแตละบุคคลและทรงประสบความสําเร็จในการสอน มาแลวในสมัยพุทธกาล ซึ่งไดใหลักพุทธ
วิธีการสอน แบงออกเปน 3 หลัก คือ 1. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน 2. หลักเกี่ยวกับ
ผูเรียน 3. หลักเกี่ยวกับการสอน และในยุคปจจุบันการสอนที่เปลี่ยนไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลง 
นั้นมีดังนี้ ประกอบดวย กระบวนการเรียนรูโดยยึดปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning 
= PBL) ทักษะ 3R ประกอบดวย Reading (การอาน) writing (การเขียน) และ arithmetic 
(คณิตศาสตร) และ 7C ประกอบดวย Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ แกปญหา) Creativity & Innovation (ทักษะดาน
การสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-Culture Understanding (ทักษะดาน ความเขาใจตาง
วัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความ

                                                             

 4 แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21, แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ, [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://fms.kpru.ac.th/pr-all/pr-km/pr-km-
2560/4908/ . [10 พฤศจิกายน 2564] 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องสัมมาทิฐิทางพระพุทธศาสนาเปนเรื่องการศึกษาชีวิตของตนเองซึ่งมี
ความสําคัญมากที่สุดถือวาเปนหัวใจของการศึกษาที่มีความสําคัญมีคุณคาตอชีวิตมนุษยใน
สังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันแลอนาคต ซึ่งสัมมาทิฐิเปนเหตุทําใหเกิดความสงบสุข ทุกชีวิต
ในสังคมควรใหความสนใจในการแสวงหาองคความรูและความเขาใจใหพบความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องสัมมาทิฐิซึ่งเปนความเห็นชอบ ความเห็นถูกตองเพราะเปนความเห็นที่ตรงตามสภาวะจริง
สมมุติสัจจะ และจริงตามสภาวธรรมปรมัตถสัจจะและเปนความเห็นที่เกิดประโยชนสุขสงบตอ
ตนเองและสวนรวม สัมมาทิฐิหมายถึง ความเห็นชอบเกี่ยวกับพระไตรลักษณ ปฏิจสมุปบาท  
อริสัจ 4 ในขันธ 5 ของตนเอง และสัมมาทิฐิหมายถึง รูจริงรูชัดเกี่ยวกับเนื้อหา 16 เรื่อง คือ  
(1) วาดวยอกุศลกรรมบถ 10 และกุศลกรรมบถ 10 (2) วาดวยอาหาร (3) วาดวยทุกขอริยสัจ 
(4) วาดวยชราและมรณะ (5) วาดวยชาติ (6) วาดวยภพ (7) วาดวยอุปาทาน (8) วาดวยตัณหา 
(9) วาดวยเวทนา (10) วาดวยผัสสะ (11) วาดวยอายตนะ 6 (12) วาดวยนามรูป (13) วาดวย
วิญญาณ (14) วาดวยสังขาร (15) วาดวยอวิชชา (16) วาดวยอาสวะ สัมมาทิฐิแบงออกเปน  
2 ระดับคือ (1) ระดับโลกียะสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบหรือปญญาหรือญาณที่ยังไมถึงมรรค
ญาณ หรือมรรคสมังคี (อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง ) ซึ่งเปนสัมมาทิฐิ เปนเหตุทําใหเกิด
ความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคตไดระดับชั่วคราวในชีวิตประจําวัน  
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(2) ระดับโลกุตตรสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบหรือปญญาหรือญาณที่ถึงมรรคญาณหรือมรรค
สมังคี (อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง ) เกิดขึ้นกับอริยบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปซึ่งเปน
สัมมาทิฐิ ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต ไดระดับ
สุขสงบขั้นพระนิพพานซึ่งเรียกวาเปนบรมสุขสงบอยางยิ่ง 

 

คําสําคัญ : สัมมาทิฏฐิ ความสงบ สังคมโลก 
 

 

Abstract 

The study of Buddhism is the study of one's own life which is of the 
greatest importance. It is considered the heart of education that is important 
and valuable to human life in Thai society and the present and future world 
society, which Right Views is the cause of peace. Every life in society should pay 
attention to the pursuit of knowledge and understanding to find the truth about 
Right View. The opinion is correct because it is an opinion that corresponds to 
the actual situation, and is true according to the supreme truth and is an 
opinion that is beneficial and peaceful to oneself and the public. Right view 
means consensus on the Three Characteristics, the Dependent Origination, the 
Four Noble Truths in the Five Aggregates of one's own. and Right View means 
knowing clearly about the contents of 16 topics: (1) concerning 10 
unwholesome actions and 10 wholesome actions (2) concerning food (3) 
concerning all sufferings (4) concerning aging and death (5) concerning life (6) 
Concerning the world (7) Concerning prejudice (8) Concerning craving (9) 
Concerning feelings (10) Concerning contact (11) Concerning six senses (12) 
concerning name and form (13) Concerning consciousness (14) Concerning body 
(15) Concerning ignorance (16) Concerning canker. Right View is divided into two 
levels: (1) Worldly, which is the right view or wisdom or insight that has not yet 
reached the way (The Noble Eightfold Path is united as one), which is 
Righteousness. It is the cause of peace in life and society of the present and 
future world at a temporary level in everyday life. (2) Super mundane, which is 
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the view or wisdom or insight that reaches the way (The Noble Eightfold Path is 
one). It is the cause of peace in life and society of the present and future world 
attained a level of serenity at the level of Nirvana. 

 
Keywords : Righteousness, peace, world society 
 
 
บทนํา  

การศึกษาเรื่องสัมมาทิฐิทางพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของการศึกษาชีวิตตนเองซึ่งมี
ความสําคัญมากที่สุดถือวาเปนหัวใจของการศึกษาการเรียนรูทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา
ตรัสสอนถึงความจริงอดีตปจจุบันอนาคตเกี่ยวกับสัมมาทิฐิของชีวิตตนเองซึ่งเปนธรรมชาติทรง
สอนไววา ชีวิตมนุษยเปนอนัตตา ๆ แปลวา ความไมเปนตัวเรา ไมเปนของเราอยูนอกเหนือการ
บังคับบัญชาที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยในสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต
การศึกษาจุดหมายสูงสุดของชีวิตและสังคมเพื่อความสงบสุขหรือเพื่อความหลุดพนปญหาใน
ชีวิตประจําวัน หรือหลุดพนทุกขโดยไมอุปาทานใด ๆ ขันธ 5 ของตนเอง การศึกษาคือ  
การเรียนชีวิตตนเอง ธรรมคือชีวิตมนุษย ชีวิตมนุษยคือธรรม หรือมนุษยคือ ขันธ 5 ประกอบไป
ดวยธรรมฝายกุศล ธรรมฝายอกุศลและธรรมฝายไมใชกุศลและอกุศล ลวนเปนอนัตตาและไม
เที่ยง รูปขันธเปนอนัตตาและไมเที่ยง เวทนาขันธเปนอนัตตาและไมเที่ยง สัญญาขันธเปน
อนัตตาและไมเที่ยง สังขารขันธเปนอนัตตาและไมเที่ยง วิญญาณขันธเปนอนัตตาและไมเที่ยง 
การเรียนรูเพื่อพัฒนาปญญาบารมีแตละชีวิตที่แตกตางกัน การเรียนรูทางพระพุทธศาสนาคือ
การศึกษาหรือการเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการทํางานของระบบชีวิตมนุษยจน
เกิดปญญามีความเขาใจวา ระบบชีวิตมนุษยนี้ทํางานอยางไรและกิเลสอาสวะในระบบชีวิต
มนุษยน้ันเกิดขึ้นไดอยางไร จึงสามารถดําเนินการดับกิเลสและกําจัดอาสวะไดอยางสิ้นเชิงได
อยางไร ตามคําสอนของพระพุทธเจาและนี่คือหัวใจการเรียนรูพระพุทธศาสนาเพื่อการดับทุกข
ในชีวิตไดในที่สุดในหลักการปฏิจสมุปบาทไดอธิบายอยางละเอียด ขอกลาวเปนเบื้องตนไววา 
สิ่งหนึ่ง ๆ เกิดดับก็เพราะมีเหตุปจจัยตาง ๆ ที่ตอเนื่องกันอยางเปนระบบ ที่สลับซับซอนสรรพ
สิ่งและปรากฏการทั้งหลายในธรรมชาติจึงมีการดํารงอยูอยางเปนระบบ ความเชื่อมโยง
ความสัมพันธของสรรพสิ่งตาง ๆ อยางเปนระบบนี้เอง ที่การขับเคลื่อนมนุษยเรา ลวนเกิดขึ้น
ตามเหตุปจจัยที่เชื่อมโยงติดตอกัน แตมนุษยบางคนมีระดับความสนใจ หรือบางคนบางทาน
ระดับสติปญญามีขอมูลอยูอยางจํากัด จึงเปนเหตุไมรูวาที่ไปที่มาของเรื่องตาง ๆ ทั้งหมดที่
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เกิดข้ึนอยางชัดเจน ไดมีนักวิทยาศาสตรใหความสําคัญในการศึกษาเรื่องกระบวนการทํางาน
ของจิตและชีวิตมนุษยนี้นักวิทยาศาสตร รางวัลโนเบลชื่อวา นางฟรานซิส อารโนล (Frances 
Arnold) ไดกลาวความจริงของธรรมชาติเกี่ยวกับชีวิตมนุษยไววา ธรรมชาติอันวิจิตรนั้น ลวนมี
พื้นฐานเริ่มตนจากกระบวนการธรรมชาติในแบบเรียบงาย แลวธรรมชาติจึงคอย ๆ มีวัฒนาการ
และพัฒนารูแจงจริงของความซับซอนของชีวิตขึ้นตามลําดับเปนตน สําหรับในการศึกษาพระ
พุทธวิทยาศาสตรนั้น เปนการประยุกตนําเอาความรูทางวิทยาการระบบสมัยใหมมาทําการ
วิเคราะหการทํางานของจิต เชน อธิบายหลักปฏิจสมุปบาทเมื่อไดพบหลักความจริงของชีวิต
อยางเปนระบบได และพัฒนาใหเกิดปญญาจนเห็นแจงตามความเปนจริงและใหจิตหลุดพนจาก
ความหลงผิดเรียกวา การดับอวิชชา การดับตัณหา การดับอุปาทาน หรือเรียกกันวา การดับ
กิเลสหรือการดับทุกขในชีวิตนั่นเอง1  

สําหรับการนําเสนอเผยแผหลักธรรมใหเกิดประโยชนตอสังคมใหเห็นคุณคาเกี่ยวกับ
เรื่องสัมมาทิฐิ ยุคปจจุบันตองใหความสําคัญทางดานเทคโนโลยีและจะตองอาศัยเทคโนโลยีซึ่ง
สอดคลองและตรงกับกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นความสําคัญของเทคโนโลยีที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสรางความเขาใจใฝรูภาษามุง
พัฒนาสัมพันธรูเทาทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน พ.ศ.2558-2562 ซึ่งมีเปาหมายใหคน
ไทยมีทักษะภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน) ที่สามารถสื่อสารไดและมี
ทักษะโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนตน2 และไดใหความสําคัญดานเทคโนโลยี
สอดคลองตรงกับแผนกาศึกษาแหงชาติ 2560-2579 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไววา สิ่งที่เปนบริบทแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบกาวกระโดดที่สงผลตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลกพัฒนาดีขึ้น3 และสอดคลองเกี่ยวกบั
ดานเทคโนโลยีและดานธรรมาภิบาลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ.2560-2564 ซึ่งไดจัดทําบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเปน
แผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

                                                             
1 พระรุงเรือง ปภัสสโร ดร.,ระบบจิตในพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : หจก. 

ธรรกมลการพิมพ, 2562), หนา 32-33. 
2 พล เอก  สุ ร เชษฐ  ชั ย ว งค แ ละ คณะ  ,แ ผนยุ ทธศาต รอา เซี ยนด านก ารศึ กษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558- 2562, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 
2558), หนา 23. 

3 แผนกาศึกษาแหงชาติ 2560-2579 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79 [9 
พฤษภาคม 2565]  
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Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งรวมกันการจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ระบุไวใน
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เชน ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตรที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย 
และนวัตกรรมเปนตน4  

การศึกษาหรือเรียนรูดวงปญญาซึ่งเปนองคธรรมของสัมมาทิฐิของมนุษย อุปมาเปน
แสงสวางและยอมประเสริฐกวาทรัพยภายนอก ผูมีปญญาแทจริงยอมมีแตความสุขความเจรญิดี
เพราะเขาประพฤติดี จิตใจมีสติปญญามีความรูจริง จะคิดจะพูดจะทําก็ถูกตองเหมาะสม ไปอยู
ที่ตรงไหนก็ไมมีปญหาเปนที่รักของคนทั้งหลาย ทํางานพึงตนเองได ดําเนินชีวิตทางสังคมดวย
ปญญา มนุษยเราตองเรียนรู ตัวปญญาหรือองคธรรมของสัมมาทิฐิแยกเปน 2 ประเภท ไดแก  

ปญญาทางโลกหมายถึง ปญญาที่ทําใหเกิดความรูและความเขาใจ ดานทักษะความ
ชํานาญ  

มีความสามารถนําไปประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งมีรายไดมาเลี้ยงชีพชอบโดยไมผิด
กฎหมายและไมผิดศีลธรรม อาชีพการทํางาน เปนที่มาของเงินรายไดเลี้ยงชีพชอบสุจริต หรือ
สอดคลองกับหลักธรรมสัมมาอาชีวะในองคมรรคแปด การศึกษามนุษยเกิดมาจําตองเรียนรู 
และทําความเขาใจตาง ๆ ทั้งหลายอยางมีเหตุผล ฝกฝนพัฒนาชีวิต ใหมีคุณภาพดี อยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต เปนหนาที่สําคัญและเปนกิจกรรมของชีวิต ตามลักษณะรูปแบบการศึกษา 
ในทางสังคมไทยสังคมโลกปจจุบัน แตพอสรุปไดแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) การศึกษา
ในระบบรูปแบบหมายถึงการเรียนการสอนในโรงเรียน และมหาลัยตาง ๆ (2) การศึกษานอก
ระบบรูปแบบ หรือการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจาก
กระบวนการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนไดเหมาะสม

                                                             
4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

(พ.ศ.2561-2580). [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://plan.bru.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%  
[9 พฤษภาคม 2565]  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 491 

สอดคลองสัมพันธกับความอยากความตองการของผู เรียนและผูสนใจทั้งหลายทั่วไป 
(3) การศึกษาไมมีระบบรูปแบบหมายถึง การศึกษาเรียนรูดวยตนเองและโดยออม เรียนรูดวย
ตนเองตามสนใจความสามารถ ความพรอมและโอกาสเปนการศึกษาตลอดชีวิต ต้ังแตเกิดจนถึง
ตาย เปนการศึกษาเรียนรูความจริงสังคมและวัฒนธรรมโดยตรง จากพอแมหรือสถาบันทาง
สังคม เรียนรูแสวงหาความรูทักษะความชํานาญทั้งหลายโดยตรงจากผูอื่น เรียนรูแสวงหาความ
จริงมีเหตุผลจากสื่อตาง ๆ และศึกษาเรียนรูจากสังคมและวัฒนธรรมทางออม เปนการเรียนรู
จากพฤติกรรมของคนอื่นทั้งหลายปรากฏการณทางสังคม สถานการณหรือจากประสบการณ 
เรียนรูเขาใจโดยการสังเกตเปรียบเทียบ หรือคิดเดาคาดคะเนตลอดจนถึงการไดเห็นไดฟงอยาง
ไมตั้งใจ เปนตน หากปญญาทางโลกเกิดขึ้นในชีวิตตนเองและสังคมก็จะสงผลเปนเหตุทําใหเกิด
ความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เปนตน 

2. ปญญาทางธรรมหมายถึง องคความรูเรื่องชีวิตตนเองทั้งธรรมบัญญัติหรือทางสมมุติ
สัจจะ และปรมัตถสัจจะสภาวธรรมลวน ๆ หรือเรียนหลักธรรมในจิตตนเองและนอกจิตตนเอง
เพื่อเปนหลักดําเนินชีวิตทางสังคม รูตนเองวาเปนอะไร ตองการอะไร อะไรคือเปาหมายชีวิต
ของตนเอง รูดีรูชั่ว รูเหตุและผล รูถูกรูผิด รูวาควรไมควร รูคุณและโทษ รูวาประโยชนและไมใช
ประโยชน รูเขาใจถูกตองแมนยํา รูเทาทันทางโลกและชีวิตทางสังคม นําทางของชีวิต เปนแสง
สวางไมมีวันดับ ปญญาทางธรรมแยกออกเปน 2 ระดับไดแก (1)ระดับโลกียะ (2) ระดับโลกุต
ตระ การการศึกษาคือ การเรียนรูทุกสิ่งทั้งหลายใหเห็นเขาใจตามความเปนจริง ตามหลักธรรม
ดานสัมมาทิฐิ ในจิตตนเองและรูจักเรียนรูการวางปลอยวางลดละเลิกหรือรูเกี่ยวกับการไม
อุปาทานใดๆ ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต 
ไดระดับขั้นเด็ดขาดและแนนอน หรือไดระดับสุขสงบขั้นพระนิพพานซึ่งเรียกวาเปนบรมสุขสงบ
อยางยิ่ง หากปญญาทางธรรมเกิดขึ้นในชีวิตตนเองและสังคมก็จะสงผลเปนเหตุทําใหเกิดความ
สงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเปนตน  

 
เนื้อหา 

การศึกษาเรื่องสัมมาทิฐิทางพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของการศึกษาชีวิตตนเองซึ่งมี
ความสําคัญมากที่สุดถือวาเปนหัวใจของการศึกษาการเรียนรูทางพระพุทธศาสนา สัมมาทิฐิ
หมายถึง ความเห็นชอบเกี่ยวกับความรูจริง ความเห็นถูกตองเพราะเปนความเห็นที่ตรงตาม
สภาวะจริงสมมุติสัจจะหรือเรียกวา ธรรมบัญญัติ และความจริงตามสภาวธรรมลวน ๆ เรียกวา 
ปรมัตถสัจจะและเปนความเห็นชอบที่เกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม หรือทางสังคมก็จะ
สงผลใหดําเนินชีวิตและสังคมไปในทางดี หากชีวิตและสังคมขาดสัมมาทิฐิ ก็จะเกิดปญหา
ตามมามากมาย ไมสามารถดําเนินไปไดสะดวก การดําเนินชีวิตไมราบรื่น กอใหเกิดเปนปญหา
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สังคม เพราะขาดหลักวิชาการการดําเนินชีวิตที่ไรจุดมุงหมายไมรูเรื่องสัมมาทิฐิ ชีวิตก็มีแต
ปญหาเกิดขึ้น ชีวิตมีแตความผิดหวัง ชีวิตมีแตความลมเหลวตลอดไป แตถาหากคนทั่วไปไดใส
ใจในเรื่องสัมมาทิฐินี้ ชีวิตมนุษยในสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต ก็ไมนาเปนหวง
และไมนากลัวมากเพราะสวนใหญทุกชีวิตในสังคมใหความสนใจในการแสวงหา องคความรูและ
ความเขาใจเรื่องสัมมาทิฐิทั้ง 2 ระดับคือ (1) ระดับโลกียะสัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นชอบหรือ
ปญญาหรือญาณ ที่ยังไมถึงมรรคญาณหรือมรรคสมังคี (อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง) ซึ่งเปน
สัมมาทิฐิทางกุศลธรรมเปนเหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและ
อนาคต ไดระดับชั่วคราว ซึ่งเปนสังคมแบบขาวบานสวนใหญที่อยูรวมกันเปนความสุขแบบ
ชั่วคราว หรือสุขบางทุกขบางสลับกันไปหรือ สุขปะปนผสมทุกขบาง เปนตน (2) ระดับโลกุตตร
สัมมาทิฐิหมายถึง ความเห็นชอบหรือปญญาหรือญาณ ที่ถึงมรรคญาณหรือมรรคสมังคี 
(อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง) เกิดขึ้นกับอริยบุคคลระดับโสดาบันข้ึนไปซึ่งเปนสัมมาทิฐิทาง
กุศลธรรม เหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคตไดระดับขั้น
เด็ดขาดระดับอริยบุคคลหรือสังคมอริยบุคคล ยุคน้ีมีคอนขางจะมีจํานวนนอยมาก สังเกตไดจาก
การติดตามขาวในยุคปจจุบันหรือยุคไอที สัมมาทิฐิหมายถึง ความเห็นชอบ มีความรู มีความ
เขาใจเกี่ยวกับพระไตรลักษณ ปฏิจสมุปบาท อริสัจ 4 ในชีวิตตนเอง หรือเรียกวาขันธ 5  
ของตนเอง5 ตอไปกลาวถึงความหมายสัมมาทิฐิ แปลวา ความเห็นชอบ ดังที่ปรากฏในสัมมาทิฐิ
สูตร สัมมาทิฐิ หมายถึง รูจริง รูชัด เกี่ยวกับเนื้อหามี 16 เรื่องหรือวาระ แตละเรื่องคือ วาดวย
อกุศลกรรมบถ 10 และกุศลกรรมบถ10 วาดวยอาหาร วาดวยทุกขอริยสัจ วาดวยชราและ
มรณะ วาดวยชาติ วาดวยภพ วาดวยอุปาทาน วาดวยตัณหา วาดวยเวทนา วาดวยผัสสะ วา
ดวยอายตนะ 6 วาดวยนามรูป วาดวยวิญญาณ วาดวยสังขาร วาดวยอวิชชา วาดวยอาสวะ 
เปนการสนทนาธรรมมีการถามตอบ ทานพระสารีบุตรถามเองตอบเอง 1 เรื่อง อีก 15 เรื่อง 
ภิกษุทั้งหลายตั้งคําถาม พระสารีบุตรตอบคําถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 1).ระดับโลกี
ยะสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบหรือปญญาหรือญาณ ที่ยังไมถึงมรรคญาณหรือมรรคสมังคี 
(อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง ) ซึ่งเปน สัมมาทิฐิ (กุศลธรรม) เปนเหตุทําใหเกิดความสงบสุข
แหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต”ไดระดับชั่วคราว เปนสังคมแบบขาวบานสวนใหญที่
อยูรวมกัน 2)ระดับโลกุตตรสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบหรือปญญาหรือญาณ ที่ถึงมรรคญาณ
หรือมรรคสมังคี (อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง ) เกิดข้ึนกับอริยบุคคลระดับโสดาบันข้ึนไปซึ่ง
เปนสัมมาทิฐิ (กุศลธรรม) เหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและ
อนาคต”ไดระดับขั้นเด็ดขาดระดับอริยบุคคลคือ สังคมอริยบุคคล ยุคน้ีคอนขางจะมีจํานวนนอย

                                                             
5 วิ.ม.(ไทย) 4/13/21. 
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มาก หากทานผูใดปรารถนาเปนผูมีสัมมาทิฐิ ทั้ง 2 ระดับ ใหเริ่มปฏิบัติไดโดยการศึกษากับ
กัลยามิตรแทระดับมรรคสมังคีและเจริญวิปสสนากรรมฐาน ควบคูกัน จนเกิดมรรคญาณ ตลอด
กาลในจิตตนเอง ซึ่งมีพระนิพพานระดับโสดาบันขึ้นไปเปนอารมณ โดยไมยึดติดใด ๆ เปน
บางอยางหรือไมยึดติดทั้งหมด หลุดพนทุกอยาง หรือไมยึดติดรูปนามของตนเองและผูอื่น 
เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ จึงไดชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฐิที่ถูกตอง 6 กลาวถึงสัมมาทิฏฐิระดับโลกียะ
สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ หรือ ตัวปญญาหรือญาณ ที่ยังไมถึงมรรคญาณ หรือมรรคสมังคี 
(อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง ) ซึ่งเปนสัมมาทิฐิทางฝายกุศลธรรมเปนเหตุทําใหเกิดความ
สงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคตไดระดับชั่วคราว ซึ่งเปนสังคมแบบขาวบาน
สวนใหญที่อยูรวมกันในโลกนี้เปนผูมีสัมมาทิฐิความเห็นถูกตองตามกฎหมาย และถูกตองตาม
ตามประเพณีตาง ๆ เปนตน ลักษณะสังคมไทยสมัยตาง ๆ สังคมไทย หมายถึงกลุมที่พูด
ภาษาไทยภาคเดียวสวนเดียวกัน มีการกระทําตอกันตามธรรมเนียม ประเพณีที่ยึดถือรวมกันมา
และมีความรูสึกผูกพันเปนพวกพองหมูคณะเดียวกัน มีความสัมพันธกันฉันญาติมิตร ภายใต
รัฐบาลเดียวกัน สังคมไทยไดกาวเขาสูสังคมสมัยใหม มีความเจริญทางดานวัตถุ หรือความเจริญ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมไทยสมัยโบราณในอดีต เปนสังคมที่เปลี่ยนแปลงชา 
ปจจุบันเปนลักษณะสังคมไดนําเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมาใชในชีวิตประจําวัน สงผลดานทํา
ใหการติดตอสื่อสารกันไดสะดวกรวดเร็วกวาอดีต การจัดระเบียบสังคมไทย ศาสนามีบทบาท
สําคัญในการหลอหลอมพฤติกรรมของผูคนในสังคมใหกระทําความดีละเวนความชั่วทั้งปวง 
และการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ พระสงฆในพระพุทธศาสนานับวาเปนสื่อที่ดีมีความรูทาง
หลักธรรมนําหลักธรรมเปนแนวในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีความสุข หรือหลุดพนปญหาใน
ชีวิตประจํา หรือพนสิบสังโยชนพนการเกิดการตาย สิ้นกรรม สิ้นมารทั้งหลาย เชน สัมมาทิฐิ  
จะสงผลใหสังคมสามัคคีกลมเกลียว เปนตน (2) ระดับโลกุตตรสัมมาทิฐิหมายถึง ความเห็นชอบ
หรือปญญาหรือญาณ ที่ถึงมรรคญาณหรือมรรคสมังคี (อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง)  
เกิดข้ึนกับอริยบุคคลระดับโสดาบันข้ึนไปซึ่งเปนสัมมาทิฐิทางกุศลธรรม เหตุทําใหเกิดความสงบ
สุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคตไดระดับขั้นเด็ดขาดระดับอริยบุคคลหรือสังคม
อริยบุคคล เปนตน 

ความหมายสัมมาทิฐิ แปลวา ความเห็นชอบ ดังที่ปรากฏในโพธิกถา สัมมาทิฐิหมายถึง 
ความเห็นชอบ รูชัด รูแจงแลว เรื่องปฏิจจสมุปบาท ดังตัวอยางเชน สมัยนั้นพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อแรกตรัสรูใหม ๆ ประทับอยู ณ ควงตนโพธิพฤกษ ริมแมน้ําเนรัญชรา เขตตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม หลังตรัสรูแลว เสวยวิมุติสุข ซึ่งเปนความสุขเกิดจากการหลุดพนจากอุปาทานกิเลส

                                                             
6 ม.มู.(ไทย) 12/ 89/ 81. 
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ตรงขันธ 5 ของพระองคเอง อุปมาเปรียบเหมือนกับการจัดงานฉลองการรับปริญญาเอก
ความสําเร็จดานการศึกษาข้ันสูงสุด รวมเปนเวลา 49 วัน 7 สัปดาห ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคได
ประทับนั่ง โดยบัลลังกเดียว ณ ที่นี้ ทรงนั่งขัดสมาธิโดยไมลุกขึ้นเลยตลอด 7 วัน ตลอดยามทั้ง 
3 ราตรี ในสัปดาหที่ 1 พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนเกิดเปนพลังอํานาจ ทั้งโดย
อนุโลมและปฏิโลม ตลอดปฐมยามแหงราตรีวา ปฏิจจสมุปบาทกลาวโดยอนุโลมคือ สายเกิด 
เพราะอวิชชาเปนปจจัยสังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเปน
ปจจัยนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัยสฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนเปนปจจัยผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเปนปจจัยเวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจัยตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเปนปจจัยภพจึงมี เพราะภพเปนปจจัยชาติจึงมี เพราะชาติเปน
ปจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาสจึงมี กองทุกขทั้งมวลนี้ มีการเกิดขึ้นดวย
อาการอยางนี้ สวนปฏิจจสมุปบาทกลาวโดยปฏิโลมคือ สายดับ(สายดับคือความดับไปไมเหลือ
ดวยวิราคะคือ มรรคญาณ) เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนดับ ผัสสะจึง
ดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัส อุปายาสจึงดับ กองทุกขทั้งมวลนี้มีการดับดวยอาการอยางนี้ เพราะอวิชชาดับไป
ไมเหลือดวยวิราคะ (ในที่นี้หมายถึง อริยมรรคมีองค 8) สังขารจึงดับเปนตน ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคทราบเขาถึงทรงรูเนื้อความเรื่องมนสิการปฏิจสมุปบาท แปลวา พิจารณาถวนถี่ ใสใจ
โดยถวนถี่ พิจารณาโดยแยบคายซึ่งปฏิจสมุปบาทคือ ธรรมที่อาศัยกันและกันแลวยังธรรมที่เกิด
รวมกันใหเกิดขึ้น ทรงรูแจงแลว พระองคจึงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา พุทธอุทยานคาถาที่ 1 
(ปฐมยามพิจารณาปฏิจสมุปบาทเกิดพลังอํานาจ) เมื่อใดแลธรรมทั้งหลาย (ในที่นี้หมายถึง  
โพธิปกขิยธรรม 37) ปรากฏแกพราหมณ (หมายถึงพระพุทธองค,พระขีณาสพ,พระอรหันต,ผูสิ้น 
อาสวะแลว) ผูมีความเพียรเพงอยู เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมสิ้นไปเพราะรู
ธรรมพรอมทั้งเหตุ (ในที่นี้หมายถึงรูธรรมคือรูกองทุกขทั้งสิ้นมีสังขารเกิดขึ้นพรอมทั้งเหตอุวชิชา
เกิดข้ึนฯลฯ เปนตน) 

ลําดับนั้นพระองคทรงพระผูมีพระภาคไดทรงพิจารณานิพพานจนเกิดพลังอํานาจ 
พรอมกับพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม ดังเชนปฐมยาม ตลอดมัชฌิมยาม
แหงราตรีวา ปฏิจจสมุปบาทกลาวโดยอนุโลมคือสายเกิด เพราะอวิชชาเปนปจจัยสังขารจึงมี 
เพราะสังขารเปนปจจัยเปนตน สวนปฏิจจสมุปบาทกลาวโดยปฏิโลมคือ สายดับ (สายดับคือ
ความดับไปไมเหลือดวยวิราคะคือ มรรคญาณ) เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเปนตน กองทุกข
ทั้งมวลนี้มีการดับดวยอาการอยางนี้ เพราะอวิชชาดับไปไมเหลือดวยวิราคะ (ในที่นี้หมายถึง 
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อริยมรรคมีองค 8) สังขารจึงดับเปนตน พระองคจึงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา พุทธอุทยาน
คาถาที่ 2 (มัชฌิมยามพิจารณานิพพานเกิดพลังอํานาจ) เมื่อใดแลธรรมทั้งหลาย (ในที่นี้
หมายถึง โพธิปกขิยธรรม 37) ปรากฏแกพราหมณ (พระพุทธองค,พระขีณาสพ,พระอรหันต,ผู
สิ้นอาสวะแลว) ผูมีความเพียรเพงอยู เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป
เพราะไดรูความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย  

ลําดับนั้นลําดับนั้น จนพระผูมีภาคเจาทรงพิจารณามรรคเกิดพลังอํานาจ พรอมกับ
พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทั้งโดยอนุโลม และปฏิโลม ดังเชนปฐมยาม ตลอดปจฌิม
ยามแหงราตรีวา ปฏิจจสมุปบาทกลาวโดยอนุโลมคือสายเกิดกองทุกขทั้งมวลนี้ มีการเกิดขึ้น
ดวยอาการอยางนี้ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เปนตน ปฏิจจสมุปบาทกลาวโดย
ปฏิโลมคือ สายดับกองทุกขทั้งมวลนี้ มีอาการเกิดขึ้นดวยอาการอยางนี้เพราะอวิชชาดับไปไม
เหลือดวยวิราคะ (ในที่นี้หมายถึง อริยมรรคมีองค 8) สังขารจึงดับ เปนตน และพระองคทรง
เปลงอุทานปจฉิมยามวา พุทธอุทยานคาถาที่ 3 (ปจฌิมยามพิจารณามรรคเกิดพลังอํานาจ) 
เมื่อใดแลธรรมทั้งหลาย (ในที่นี้หมายถึงโพธิปกขิยธรรม 37) ปรากฏแกพราหมณ (พระพุทธองค
,พระขีณาสพ,พระอรหันต,ผูสิ้นอาสวะแลว) ผูมีความเพียรเพงอยู เมื่อนั้นพราหมณยอมกําจัด
มารและเสนามาร (ในที่นี้หมายถึงกามทั้งหลาย) ดุจพระอาทิตยอุทัยขึ้นสาดสองทองฟาใหสวาง
ไสวฉะนั้น 7   

 กลาวถึงความหมายสัมมาทิฐิ แปลวา ความเห็นชอบ ดังที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร สัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ รูจริง รูชัด รูแจงแลวเกี่ยวกับ ไตรลักษณ ปฏิจสมุปบาท 
อริยสัจ 4 ในขันธ 5 ของตนเอง เหตุการณครั้งนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลายตถาคต
เปนอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยหูโสตสดับฟง เราไดบรรลุอมตธรรมแลว จะสั่งสอน 
จะแสดงธรรม พวกเธอเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไมนานนักก็จักทําใหแจงซึ่งประโยชนอันยอด
เยี่ยม อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่เหลากุลบุตรที่ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยูในปจจุบันนี้แนแท พระผูมีพระภาคทรงสามารถใหภิกษุ
ปญจวัคคียยินยอมไดแลว พรอมยอมเชื่อฟงตั้งจิตเพื่อรูยิ่ง ครั้นนั้นแล พระผูมีพระภาคสั่งกับ
ภิกษุปญจวัคคียวา ที่สุด 2 ยางนี้ บรรพชิตไมพึงเสพ กลาวคือ 1.กามสุขัลลิกานุโยคในกาม
ทั้งหลาย หมายถึงการหมกมุนดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันทราม เปนของชาวบาน 
เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน 2.อัตตกิลมถานุโยค หมายถึงการ
ประกอบความลําบากเดือดรอนแกตนเปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน
ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาไมเอียงเขาใกลที่สุด 2 อยางนั้น ตถาคตไดตรัสรูแลว อันเปน
ปฏิปทากอใหเกิดปญญาจักขุ กอใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ

                                                             
7 วิ.ม.(ไทย) 4/1/1-10. 
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ตรัสรู เพื่อพระนิพพาน มัชฌิมาปฏิปทานั้นไดแก อริยมรรคมีองค 8 องคมรรคแตละขอมีนัย
พิสดารคือ สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) หมายถึง เห็นอริยสัจ 4 เห็นไตรลักษณ เห็นปฏิจจสมุปป
บาท สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) หมายถึง ความนึกคิดในทางสละปลอดจากกาม จากพยาบาท 
จากการเบียดเบียน สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) หมายถึง พูดคําสัตยคือไมพูดโกหก พูดไมสอเสียด 
พูดคําออนหวาน พูดสิ่งมีสาระ สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) หมายถึง ไมเบียดเบียนชีวิตสัตว
ทั้งหลาย ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) หมายถึง เวนมิจฉาชีพ 
ประกอบสัมมาอาชีพ สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) หมายถึงเพียรระวังความชั่วไมให
เกิดข้ึน เพียรกําจัดความที่เกิดขึ้นแลว เพียรทําดีใหเกิด เพียรรักษาความดีไว สัมมาสติ (ระลึก
ชอบ) หมายถึง พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม 
สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) หมายถึงฌาน 4 แตละขอลวนแตสําคัญมาก ๆ  

สัมมาทิฐิ หมายถึง เห็นแจงแลว รูแจงอริยสัจจ 4 ไดแก 1.ทุกขอริยสัจ คือ แมความ
เกิด ก็เปนทุกข แมความแก ก็เปนทุกข แมความเจ็บ ก็เปนทุกข แมความตายก็เปนทุกข ความ
ประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักก็เปนทุกข ความไมได
สิ่งที่ปรารถนาก็เปนทุกข กลาวโดยยนยอ อุปทานขันธ 5 ก็เปนทุกข 2. ทุกขสมุทยสัจจะ  
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภาวะตัณหา ทําใหเกิดอีก ประกอบดวยความเพลิดเพลินและความ
กําหนัด มีปกติใหอารมณนั้นๆ เปนตน ขอ 1กับขอ 2 เปนเรื่อง โลกีย 3.ทุกขนิโรธอริยสัจ  
คือ ความดับตัณหาไมเหลือดวยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้ง ความพน ความไมอาลัยใน
ตัณหา 4.ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ มัชฌิมาปฏิปทานั้นแหละ ไดแก อริยมรรคมีองค 8 
มีสัมมาทิฏฐิเปนขอแรก เปนตน ญาณทัสสนะเกิดขึ้นเวียน ไปในอริสัจ4 เหลานี้ 3 รอบ  
12 อาการ อยางนี้ หากยังไมหมดจดดี เราก็ยังไมยืนยันวา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณอัน
ยอดเยี่ยม ในโลก กับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมนพราหมณ เทวดา
และมนุษย ตราบนั้น เมื่อใดรูเห็นตามความเปนจริง ของเราในอริยสัจจ 4 เหลานี้ 3 รอบ 12 
อาการ อยางนี้ หากหมดจดดี เราจึงยืนยันไดวา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม ใน
โลก กับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมนพราหมณ เทวดาและมนุษย 
ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแกเราวา ความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติสุดทาย บัดนี้ภพ
ใหมเรามีอีก ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรม ใครๆในโลกปฏิเสธไมได เพราะพระผูมีพระภาคเปน
เจาของธรรมตรัสรูมาโดยชอบ และเพราะธรรมจักรเปนธรรมอันยอดเยี่ยม ธรรมจักษุอัน
ปราศจากมลทินไดเกิดแกทานพระโกณทัญญะสรุปไดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้ง มีความดับไปเปนธรรมดา ครั้นนั้น พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระ
ธรรมจักรใหเปนไปแลว ทวยเทพชาวสวรรค ตั้งแตชั้นแรกถึงชั้นที่ 6 ไดกระจายขาวเพียงครู
เดียวเทานั้น เสียงปาวประกาศไดกระจายขึ้นไปถึง พรหมโลก ทั้งหมื่นโลกธาตุ สั่นสะเทือน 
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เลื่ อนลั่ น  ทั้ งแสงสวางอันเจิดจา  หาประมาณมิ ได  ก็ปรากฏในโลกมนุษย  ครั้ งนั้น  
ทานพระอัญญาโกณทัญญะไดเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งลงสูธรรมแลว 
ขามความสงสัยแลว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่น ไมตองอาศัย
ผูอื่นคอยแนะนําพร่ําสอนในคําสอนของพระศาสดา8 ที่กลาวมานี้เปนแนวทางการปองกันและ
การแกปญหาชีวิตและสังคมปจจุบันและอนาคตแบบขั้นเด็ดขาด“สัมมาทิฏฐิ(กุศลธรรม) เปน
เหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต”  

กลาวถึงความหมายสัมมาทิฐิ แปลวา ความเห็นชอบ ดังที่ปรากฏในอนัตตลักขณสูตร 
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ รูชัด รูแจงแลว เรื่องพระไตรลักษณ ตัวอยาง เชน รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ของเราจงเปนอยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้น เปนไป
ตามธรรมชาติไมสามารถควบคุมไดเชน สั่งใหรูปสวยงามเหมือนวัยหนุมสาวตลอดกาล ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงคงที่เชนนั้นตลอดกาล บังคับบัญชาไมได เปนตน ลําดับตามมา พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเขาใจ ขอนั้นอยางไร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เที่ยงไมเที่ยง ภิกษุปญจวัคคียทูลตอบวา ไมเที่ยงพระพุทธเจา ทรงตั้งคําถามตอ ก็สิ่งใดไมเที่ยง 
สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข ภิกษุปญจวัคคียทูลตอบวา เปนทุกขพระเจาขา ทรงตั้งคําถามตอ  
ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรผันเปนธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา  
เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ภิกษุปญจวัคคียทูลตอบวา ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา 
ทรงตั้งคําถามตอวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางใด อยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต 
และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดนั่น 
เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชอัตตาของเรา ภิกษุปญจวัคคียทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อ
หนาย ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จิตยอมหลุดพนแลว ยอมมีญาณวา หลุดพนแลว อริยสาวกยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุ
ปญจวัคคียก็มีความดีใจจิตหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น ครั้นนั้นมีพระอรหันตใน
โลก 6 รูป (ภิกษุปญจวัคคีย 5 รวมพระพุทธองค เปน 6 รูป)9  

 
 
 
 

                                                             
8 วิ.ม.(ไทย) 4/13-19/20-26. 
9 วิ.ม.(ไทย) 4/20-24/27-31. 
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สรุป 

การศึกษาเรื่องสัมมาทิฐิทางพระพุทธศาสนาเปนเรื่องการศึกษาชีวิตของตนเองซึ่งมี
ความสําคัญมากที่สุดถือวาเปนหัวใจของการศึกษาที่มีความสําคัญมีคุณคาตอชีวิตมนุษยใน
สังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันแลอนาคต ซึ่งสัมมาทิฐิเปนเหตุทําใหเกิดความสงบสุข ทุกชีวิต
ในสังคมควรใหความสนใจในการแสวงหาองคความรูและความเขาใจใหพบความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องสัมมาทิฐิซึ่งเปนความเห็นชอบ ความเห็นถูกตองเพราะเปนความเห็นที่ตรงตามสภาวะจริง
สมมุติสัจจะ และจริงตามสภาวธรรมปรมัตถสัจจะและเปนความเห็นที่เกิดประโยชนสุขสงบตอ
ตนเองและสวนรวม สัมมาทิฐิหมายถึง ความเห็นชอบเกี่ยวกับพระไตรลักษณ ปฏิจสมุปบาท  
อริสัจ 4 ในขันธ 5 ของตนเอง และสัมมาทิฐิหมายถึง รูจริงรูชัดเกี่ยวกับเนื้อหา 16 เรื่อง คือ  
(1) วาดวยอกุศลกรรมบถ 10 และกุศลกรรมบถ 10 (2) วาดวยอาหาร (3) วาดวยทุกขอริยสัจ 
(4) วาดวยชราและมรณะ (5) วาดวยชาติ (6) วาดวยภพ (7) วาดวยอุปาทาน (8) วาดวยตัณหา 
(9) วาดวยเวทนา (10) วาดวยผัสสะ (11) วาดวยอายตนะ 6 (12) วาดวยนามรูป (13) วาดวย
วิญญาณ (14) วาดวยสังขาร (15) วาดวยอวิชชา (16) วาดวยอาสวะ สัมมาทิฐิแบงออกเปน 2 
ระดับคือ (1) ระดับโลกียะสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบหรือปญญาหรือญาณที่ยังไมถึงมรรค
ญาณ หรือมรรคสมังคี (อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง ) ซึ่งเปนสัมมาทิฐิ เปนเหตุทําใหเกิด
ความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคตไดระดับชั่วคราวในชีวิตประจําวัน (2) 
ระดับโลกุตตรสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบหรือปญญาหรือญาณที่ถึงมรรคญาณหรือมรรคสมังคี 
(อริยมรรคมีองค 8 รวมเปนหนึ่ง ) เกิดข้ึนกับอริยบุคคลระดับโสดาบันข้ึนไปซึ่งเปนสัมมาทิฐิ ซึ่ง
เปนเหตุทําใหเกิดความสงบสุขแหงชีวิตและสังคมโลกปจจุบันและอนาคต ไดระดับสุขสงบขั้น
พระนิพพานซึ่งเรียกวาเปนบรมสุขสงบอยางยิ่ง 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประเด็นที่ศึกษา 4 ประเด็น ความ
หมายความเหลื่อมล้ํา รูปแบบความเหลื่อมล้ํา ปญหาการเรียนออนไลนสะทอนความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมไทย ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงสารสนเทศดิจิทัล เพื่อวิเคราะหความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ความไมเทาเทียมกันของคุณภาพและมาตรฐานของการจัด
การศึกษา ที่ผูเรียนไดรับชวงสถานการณไวรัสโควิด-19 อันมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
ปจจัยภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของผูเรียน รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานที่แตกตางกันของ
สถานศึกษาตาง ๆ และระดับการศึกษาของผูเรียนแตละชวงชั้นซึ่งอยูในชวงของการปรับวิถีชีวิต
ใหม ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลนจึงพบปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต 
ความกาวหนาจากเครือขายอินเทอรเน็ตถูกนํามาใชประโยชนและมีการเพิ่มขึ้นของขอมูล
สารสนเทศมากขึ้น ความพรอมของภาครัฐที่จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การมีสวนรวมในระดับรากหญา การบูรณาการพัฒนาการเชิงเศรษฐกิจสังคมเขา
กับคุณคาความเปนมนุษยและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่มีทั้งอุปกรณไรสายที่มี
ประสิทธิภาพ ทําใหเขาใจกระบวนทัศนใหมการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่ยอมรับเทคโนโลยีและการมี
สวนรวมในชุมชน การพัฒนาแผนระดับชาติโดยกําหนดวาระของความรวมกันทางดิจิทัล 

 
คําสําคัญ : ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา, เทคโนโลยีดิจิทัล 
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Abstract 

this academic article The objective is to present 4 issues studied, the 
meaning of inequality. inequality pattern The problem of online learning 
reflects the inequality in Thai society. Inequitable access to digital information 
to analyze educational disparities in access to digital technology inequality of 
quality and standards of educational management that students received during 
the COVID-19 situation caused by the economic situation Factors of social and 
cultural background of learners including different quality and standards of 
various educational institutions and the level of education of the learners in 
each grade, which is in the period of adjusting the new way of life With online 
teaching, the problem of economic inequality is the most. Digital technology is 
being used to take advantage and increase efficiency in life. Advances from the 
Internet have been exploited and information has increased. readiness of the 
government to provide infrastructure in information and communication 
technology participation at the grassroots level Integrating socio-economic 
developments with human values and leveraging technologies that include 
powerful wireless devices. Understanding the new paradigm of sustainable 
development that recognizes technology and participation in the community 
Developing a national plan setting the agenda for digital co-operation. 

Keywords : educational inequality, digital technology 
 
 
บทนํา 

เมื่อกลาวถึงนิยามของความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา นักวิชาการไดใหนิยามไว
หลากหลาย เชน “ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของไทยเกิดจากสภาวะในสังคม ไดแก ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ภูมิลําเนาของผูเรียนในเขตเมืองและชนบทและสภาพ
ทางวัฒนธรรมและการศึกษาของพอแม นอกจากนั้นความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาไทยยังเกิด
จากการบริหารจัดการศึกษาของชาติ ไดแก จัดสรรงบประมาณและกําลังคนทางการศึกษาที่ไม
เปนธรรมระหวางสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาในชนบท  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 502  

 

และสถานศึกษาในเมือง การจัดสรรอัตราครูและ ทรัพยากรทางการศึกษาไมตรงตามความเปน
จริง 

โรงเรียนจึงเปนสถานที่อันดับแรกๆ ที่ถูกประกาศใหมีการปด หลังจากการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 สงผลใหนักเรียนและครูหลายพันลานคนทั่วโลก ตองปรับตัวกับวิธีการเรียน
การสอนรูปแบบใหม คือ “การเรียนการสอนออนไลน” ซึ่งเปนแนวทางการเรียนการสอนที่
พึ่งพิงระบบอินเทอรเน็ตเปนหลัก การเรียนการสอนออนไลนจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญ  
ที่ระบบการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกนามาใชในสถานการณโรคระบาด สวนประเทศไทยก็
ไดนาวิธีการเรียนการสอนออนไลนมาใช เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการไดเชนกัน แมจะเปนวิธีการแกไขปญหาที่ชวยใหนักเรียน
สามารถศึกษาหาความรูตอไปได โดยไมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส แตวาการเรียนการสอน
ออนไลนก็ถูกตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพและความพรอมของระบบการศึกษาไทย ที่ไมเพียงจะ
เพิ่มภาระใหกับผูปกครอง แตยังตอกย้ําภาพความเหลื่อมล้ําของสังคมไทยอีกดวย จาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทําใหโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในหลาย
ประเทศเปลี่ยนจากการเรียนในหองเรียนมาเปนการเรียนแบบออนไลนทั้งหมด เพื่อลดการแพร
ระบาดของเชื้อ แตการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนนี้ ทําใหครอบครัวที่ไมมีคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เรียนไดยากขึ้น รวมถึงการทํางานของผูสอนไมสามารถสั่งงาน
หรือควบคุมพฤติกรรมของผูเรียนไดเทาที่ควร 

ผูใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
นับตั้งแต มีการเปดใหใชงานระบบอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชยชวงกลางทศวรรษ 1990 
ตลอดจนทามกลาง ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะทาง ดานเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัล เชน สมารตโฟน (Smartphone) 
แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด (Ipad) โนตบุก (Notebook) สมารทวอช (Smart Watch) เปนตน 
รวมไปถึงระบบอินเทอร เน็ตไรสาย (Wi-Fi) ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
และยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในระดับบุคคล และระดับสังคมใหดียิ่งขึ้น โดยในปจจุบันผูที่ใชงาน
ไมไดจํากัดอยูแคเพียงผูที่มีฐานะร่ํารวย หรือ ผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองเทานั้น แตรวมไปถึงผูที่มี
รายไดนอย ผูที่ไมใชอภิสิทธิ์ชน คนชายขอบ ผูที่อานหนังสือไมออก และคนที่พอจะเขียนอานได
บาง ใหสามารถใชงานเทคโนโลยีดังกลาวใน การสงเสียงและนําเสนอตัวตนแกสังคมวงกวาง 
ทั้งนี้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปนเหมือนสะพาน ที่เชื่อมตอเพื่อเปดโอกาส พรอมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการศึกษาเรียนรู การเขาถึงผูคน การเปดชองทางในการหารายได การสรางอาชีพ 
และการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ เปรียบเปน โลกคูขนานอีกใบของผู ใชงาน เรียกวา  
“โลกออนไลน” ซึ่งมีขอมูลหลั่งไหลอยูมากมาย จึงจําเปน อยางยิ่งที่ผูใชงานควรมีทักษะและ
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รูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะหากการเขาใชงานดําเนินไป โดยที่ผูใชขาดวิจารณญาณและ
ความพรอมในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลก็จะสงผลเสียตอผูใชงาน ได เชน ผลเสียตอสุขภาพ
หากผูใชงานจัดสรรเวลาการใชงานไมเหมาะสมหรือมากจนเกินไป เกิดการคุกคามและกลั่น
แกลงทางไซเบอร (Cyberbullying) เปนตน จากขางตนอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีดิจิทัลเปรียบ
เหมือนเหรียญที่มีสองดาน แมวาจะมากดวยคุณประโยชน เปนเครื่องมือ ที่อาจชวยลดความ
เหลื่อมล้ําลงได เชน ลดความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา ดานรายได เปนตนเพราะทําใหผูที่
ดอยโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้นผานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ อินเทอรเน็ต 
นําพาไปสูการพัฒนาตนเอง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของบุคคล แตก็อาจกอให เกิดความ
เหลื่อมล้ําขึ้นไดในขณะในเดียวกัน เพราะเปนการกีดกันคนบางกลุมออกไป เชน ผูสูงอายุ  
ผูพิการ เปนตน และแฝงไปดวยภัยรายที่จะตามมาหากขาดวิจารณญาณและการรูเทาทันดิจิทัล 
(Digital Literacy) นอกจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน เทคโนโลยีดิจิทัลยังสงผลตอทัศนคติของ
คนในสังคมอีกดวย1 

ปญหาความเหลื่อมล้ํากําลังไดรับความสนใจมากขึ้นจากสังคมไทยในปจจุบัน งาน
วิชาการและบทความในสื่อสาธารณะจํานวนมากไดกลาวถึงความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยวา
อยูในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสากลไมวาจะเปนความเหลื่อมล้ําในดานรายไดหรือดาน
ทรัพยสิน งานอีกจํานวนหนึ่งพยายามเชื่อมโยงสภาพความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นเขากับปจจัยที่
เกี่ยวของ หรือขยายขอบเขตการวิเคราะหมิติความเหลื่อมล้ําใหหลากหลายข้ึน ไมวาจะเปนการ
วิเคราะหความเหลื่อมล้ําในมิติในดานการศึกษา สุขภาพ หรือสิ่งแวดลอม งานวิชาการเหลานี้
ลวนมีคุณูปการในการขยายพรมแดนความรูเรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

บทความชิ้นนี้มีจุดมุงหมายในการขยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําใน
ประเทศไทยเชนกัน แตประเด็นที่งานช้ินนี้ใหความสนใจเปนประเด็นที่ยังไมรับการวิเคราะหถึง
มากนัก โดยเฉพาะจากแวดวงนักวิชาการศึกษาที่สนใจศึกษาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 
ประเด็นดังกลาวก็คือประเด็น ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในที่นี้หมายความถึงคุณลักษณะและปจจัยทางสังคมที่อยูเบื้องหลังและมีบทบาทสําคัญในการ
สงผลตอสภาพความเหลื่อมล้ําผานหลายชองทาง เชน นโยบายดานตาง ๆ ที่สงผลกับความ
เหลื่อมล้ํา 
 
 
 

                                                             
1 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, มนุษยในโลกดิจิทัล, การประชุมวิชาการมานุษยวิทยาครั้งที่ 13,  

4 กรกฎาคม 2562, ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. (นนทบุรี : สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2562), 
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ความหมายความเหลื่อมล้ํา 

ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยน้ัน มีการถกเถียงถึงเรื่องราวที่หลากหลายและแตกตางกัน 
ในที่นี้จึงไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของความเหลื่อมล้ําไว ดังนี้ ความหมายของความ
เหลื่อมล้ําตามราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายไววา หมายถึง ความตางกัน ความไมเสมอกัน 
หรือความไมเทาเทียมกัน ระหวางปจเจกบุคคล ระหวางกลุม หรือระหวางประเทศ ความ
เหลื่อมล้ําอาจมีหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง2 ไดอธิบายความเหลื่อมล้ํา 
หมายถึง ความไมเทาเทียมกัน เชน ฐานะ เพศ การศึกษา รายได ความเหลื่อมล้ําทางสังคมเปน
ปญหาใหญในสังคมประการหนึ่ง ที่มักถูกนามาพิจารณาวาเปนสาเหตุที่นามาสูความขัดแยง
กันเองระหวางในสังคมเดียวกัน ทั้งในทางตรงและทางออม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีความรูสึก
วาถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกดูถูก เหยียดหยาม มีความไมเสมอภาค ไรศักดิ์ศรีหรือไมชอบธรรม 
ซึ่งอาจนามาสูความขัดแยงใหเกิดขึ้นในสังคมได ไดแก ความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงงานบริการ
ของภาครัฐ การเขาถึงเทคโนโลยีหรือไอที หรือการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ3 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคมนั้น เกิดจากหลากหลายปจจัย เชน ตนทุน
ทางสังคม โอกาสและการเขาถึงการศึกษา การรักษาพยาบาล สวัสดิการตาง ๆ เศรษฐกิจ ชน
ชั้นทางสังคม ฯลฯ ขณะที่ Ferdinand Mount ไดแบงความเหลื่อมล้ําเปน 5 มิติ ไดแก มิติทาง
การเมือง มิติทางรายได มิติทางโอกาส มิติการเปนสมาชิกในสังคม และมิติการไดรับการปฏิบัติ4 
ศาสตราจารยนิธิ เอียวศรีวงศ ไดอธิบายความเหลื่อมล้ําวา เกิดขึ้นจาก 4 ดานคือ ทางสิทธิ 
โอกาส อํานาจ และศักดิ์ศรี ซึ่งอาจไมใชผลจากทางดานกฎหมาย แตเกิดจากแนวทางการ
ปฏิบัติหรือในทางวัฒนธรรม5 ไดใหคานิยามความไมเทาเทียมกันในสังคมวา หมายถึง 
สถานการณที่กลุมคนบางกลุมในสังคม ไมมีความเทาเทียมในสถานะทางสังคม ชนช้ันทางสังคม 
และกลุมสังคม รวมถึงสิทธิตาง ๆ ในสังคม สิทธิในการออก สิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะ

                                                             
2 ราชบัณฑิตยสถาน, 80 ป ราชบัณฑิตยสถาน สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานราชบัญฑิตยสภา, 2554), 
3 ภรัณยู มายูรและอลงกรณ อรรถแสง, “บทบาทของศูนยดํารงธรรมอําเภอในการแกไขปญหา

ความเหลื่อมลํ้าในเขตอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารการเมืองการปกครอง, 2561, : 81-94. 
4 Ferdinand Mount, Five types of inequality. [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.jrf.org. 

uk/report /five-types-inequality [20 เมษายน 2563]. 
5 นิธิ เอียวศรีวงศ, ความเหลื่อมล้ํา, มติชนสุดสัปดาห, [27 สิงหาคม-กันยายน], 2553. 
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ของรัฐ ไดแก การศึกษา สาธารณะ การมีที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ ระบบขนสงสาธารณะ เปนตน 
ทุกคนในสังคมควรมีสิทธิไดรับสิทธิและความเทาเทียมและทั่วถึงในสังคม6 
 
รูปแบบความเหลื่อมล้ํา 

สถานภาพและชนช้ันทางสังคมของคน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอโอกาสในการเขาสู
กระบวนการพัฒนาตาง ๆ การปฏิบัติที่มีความแตกตางจึงเกิดเปนความไมเทาเทียมกัน และเมื่อ
ความไมเทาเทียมกัน มีความชัดเจน จึงนาไปสูความเหลื่อมล้ําที่สรางปญหาตาง ๆ มากมาย  
ซึ่งสามารถสรุปเปนรูปแบบของความเหลื่อมล้ําในภาพรวมได 3 รูปแบบดังนี้ 1. ความเหลื่อมล้ํา
ดานความมั่งคั่งและรายได (Wealth & Income Inequality) ซึ่งเกิดจากการพัฒนาที่มีลักษณะ
ไมสมดุลหรือกระจุกตัวในบางพื้นที่หรือบางสาขาการผลิต เชน การสงเสริมภาคอุตสาหกรรม 
ทําใหผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระจายไปไมทั่วถึง ทั้งในเชิงพื้นที่และกลุมบุคคล  
2. ความเหลื่อมล้ําดานการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality) ไดแก การเขาถึง
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งในดานการศึกษา การเขาถึงสวัสดิการ
สังคม และการเขาถึงแหลงทุนหรือปจจัยการผลิต การเกิดสภาวะการขาดหรือเขาไมถึง จึงมีผล
ตอการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม และ 3. ความเหลื่อมล้ํ าดานอํานาจ (Power 
Inequality) ทั้งดานสิทธิทางการเมือง อํานาจตอรองในการเขาถึงทรัพยากร และการมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น สงผลให
การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางไมเทาเทียม และอาจเกิดการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) 
ตอกลุมที่มีอํานาจในสังคมไทย7 

ในดานการศึกษาของไทย โอกาสในการเขาถึงบริการดานการศึกษามีความแตกตางกัน
มาก โดยอาจมีสาเหตุหลักมาจากความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจ หมายถึง ความแตกตางกันของ
ฐานะความเปนอยู การกระจายรายไดของคนจนกับคนรวย ซึ่งมีความแตกตางกันมาก โดย
เปรียบเทียบไดจากรายไดเฉลี่ยตอคน ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ จึงนับเปนความ
เหลื่อมล้ําที่ชัดเจนที่สุด ในบรรดาความเหลื่อมล้ําทั้งหมด ความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ไดแก ความเหลื่อมล้ําดานรายได ทรัพยสิน โครงสรางภาษี และความไมเทาเทียมในการแขงขัน 

                                                             
6 Antoine, Inequality in Education. In The Inequality Project. [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

https://inequalityproject.wordpress.com/inequality-in-education/ [20 เมษายน 2563]. 
7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, โครงการศึกษาวิจัยประเด็น

นโยบายเชิงลึกดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมไทยภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมหลังวิกฤตเศรษฐกิจ , [ออนไลน]. แหลงที่มา : 
http://social.nesdb.go.th/ [11 พฤษภาคม 2563]. 
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และที่ปรากฏเห็นไดอยางชัดเจน คือ ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางเมือง
กับชนบท ระหวางภาคอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม ทําใหเกิดการกระจุกตัวของตําแหนงงาน 
รายได และการสะสมทุน โดยอยูเฉพาะในเมืองและภาคอุตสาหกรรมเมืองที่กําลังเติบโต ผูคน
หลั่งไหลเขาสูเมืองจํานวนมาก แตงานมีจํากัด ผูคนจํานวนมากตองทํามาหากินเพียงเพื่อเลี้ยง
ปากทองของตนเองและครอบครัว จนไมอาจสนับสนุนหรือสงเสริมใหบุตรหลานไดรับการศกึษา
ในระดับที่ดีได 
 
ปญหาการเรียนออนไลนสะทอนความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

UNESCO รายงานวา รัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียน นักศึกษากวา 363 ลาน
คนทั่วโลก ไดรับผลกระทบจากวิกฤต “COVID-19” และประมาณการณวา มีสถาบันการศึกษา
ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ ไดปดการเรียนการสอนที่โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย ขณะที่สถาบันการศึกษาในหลายประเทศ นาเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชเพื่อเปดการ
เรียนการสอนผานระบบออนไลน  

องคกร OECD รวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดจัดทํากรอบ
แนวทางสําหรับภาคการศึกษาในการตอบสนองตอวิกฤติการณ COVID-19 (A framework to 
guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020) โดยการใชขอมูล
การสํารวจของ OECD สําหรับนักเรียนอายุ 15 ป จานวนกวา 600,000 คน จาก 79 ประเทศ
ทั่วโลกในป 2018 ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่เขารวมในการสํารวจครั้งนี้ดวย พบวา  
มีความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูในระบบออนไลน  
เชน สถานที่ในบานไมเอื้ออํานวยสําหรับเรียนหนังสือ การขาดอุปกรณเครื่องมือในการเรียน 
โดยพบวา มีเด็กไทยที่เขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรและ แท็ปเล็ต 57.8% และ 43.4% ตามลําดับ 
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลาย ๆ  ประเทศ นักเรียนของเขาจะมีการเขาถึงอุปกรณเหลานี้มากกวา
นักเรียนไทย ยกตัวอยาง สหรัฐอเมริกา มีการเขาถึงคอมพิวเตอรและแท็ปเล็ต 88.6%  
และ 79.2% สิงคโปร 89.3% และ 76.7% สเปน 89% และ 84% อิตาลี 89.3% และ79% 
ตามลําดับ ซึ่งประเทศเหลานี้แมจะตองอยูในสถานการณของการปดโรงเรียน แตนักเรียนก็มี
โอกาสในการเขาถึงการเรียนแบบออนไลนไดในสัดสวนที่สูงอยูมาก8  

                                                             
8 ภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค, การเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาในยุค COVID-19 ยิ่งจาเปน 

ตองใหความสําคัญกับประเด็นความเหลื่อมล้ําและทรัพยากรของผูเรียน , [ออนไลน]. แหลงที่มา : 
https://www.eef.or.th/378/ [11 พฤษภาคม 2563]. 
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ระบบการศึกษาของไทยมีปญหาในหลายดานมาตั้งแตอดีต และปญหาที่มักจะถูกหยิบ
ยกมากลาวถึงก็คือ เด็กและเยาวชนไทยไมสามารถเขาถึงการศึกษาได และไมไดรับความใสใจใน
เรื่องนี้มากเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบท และจะสงผลเลวรายไปกวานั้น จากการ
มาของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ก็ยิ่งทําใหสถานการณทางการ
ศึกษาแยลงไปกวาเดิมหลายเทา ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจึงเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

1. ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจากภูมิลําเนาหรือพื้นที่ สภาพแวดลอมและภูมิลําเนา
ของผูเรียน สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งประชากรวัยเด็กในเขตเมือง
จะมีโอกาสจะเขาถึงการศึกษาไดงายกวา ทั้งดานระยะทางและคุณภาพของโรงเรียน จากการ
วิจัยหลายเรื่องสรุปไดวา เด็กในเขตกรุงเทพมหานครไดรับการศึกษาตามเกณฑสูงกวาพื้นที่อื่น 
ๆ รองลงมาคือเขตเมืองใหญที่จะมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงกวาเด็กในเขตเมืองเล็กหรือใน
ชนบท นอกจากนั้น สภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยจะสงผลโดยตรงตอความกระตือรือรนและ
ความสนใจในการศึกษา ซึ่งเด็กในเขตชุมชนแออัด หรืออยูในแหลงที่มีปจจัยยั่วยุ หรืออยูใน
พื้นที่ทุรกันดาร ก็อาจหันเหจากการศึกษาไดโดยงาย ซึ่งรัชวดี แสงมหะหมัด ไดศึกษาพบวา 
ปจจัยที่มีผลตอความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาคือ การที่สังคมมีการเลือกปฏิบัติ มีความไมเทา
เทียมกันในรายไดและทรัพยสิน ความไมพึงพอใจการศึกษา เพศ กลุมอายุ และถิ่นที่อาศัย9 
สอดคลองกับขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา 
ประเทศไทยเผชิญกับความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามาก โดยเมื่อเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ํา
ระหวางเด็กในเขตเมืองกับเขตชนบท โดยการใชอัตราการเขาเรียนสุทธิเปนตัวชี้วัด พบวา เด็ก
ในเขตเมืองมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญา ในสัดสวนที่สูงกวาเด็กในชนบท ซึ่งเด็กใน
เขตเมืองมีโอกาสถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 39.5 ขณะที่เด็กในชนบทมีโอกาสเขาถึง
การศึกษาระดับปริญญาตรีเพียงรอยละ 18.0 เด็กในเมืองมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากกวาเด็กในชนบท ประมาณ 2.2 เทา10  

นอกจากนี้ “ความไมพรอม” คืออุปสรรคของการเรียนรู แมการเรียนการสอนออนไลน 
จะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เพราะทั้งผูเรียนและผูสอนไมตองไปรวมตัวกันที่โรงเรียน แตก็มี
เสียงสะทอนออกมาถึงความไมพรอมของทุกฝาย ไมวาจะเปนตัวผูเรียน ผูปกครอง โรงเรียน 
หรือแมกระทั่งระบบการศึกษาของไทย ที่จะนาไปสูปญหาอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ
และเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนออนไลน เชน คอมพิวเตอร แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต 
                                                             

9 รัชวดี แสงมหะหมัด, “ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา : คุณภาพสังคมที่คนไทยมองเห็น”, 
วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) : 33-66. 

10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานการวิเคราะห
สถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนาขอมูลและ
ตัวชี้วัดสังคม, 2561), 
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รวมถึงโทรทัศนที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได ซึ่งไมใชผูเรียนทุกคนจะมีอุปกรณเหลานี้อยูที่
บาน และไมใชผูปกครองทุกคนที่มีกําลังทรัพยเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณเหลานี้ อีกทั้งการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือระบบ WIFI ในแตละพื้นที่ก็ยังไมครอบคลุมทั่วถึงและยังมีคุณภาพที่
แตกตางกันอีกดวย 

นอกจากความไมพรอมของอุปกรณสื่อสารแลว ตัวผูเรียนเองก็อาจจะยังไมพรอม
สําหรับการเรียนออนไลน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังตองการผูใหญในการใหคําแนะนําหรืออาน
โจทยใหฟงขณะเรียนออนไลน คุณอรอนงค โพธิรัมย ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแหง
หนึ่ง แสดงความคิดเห็นวา การเรียนออนไลนจาเปนตองแยกระดับของนักเรียน เชน นักเรียน
อนุบาลตองเรียนผานกิจกรรมการเลน และนักเรียนประถมศึกษาสามารถเรียนและสอน
ออนไลนได สวนผูปกครองนั้นก็จะไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะตองมีพอหรือแมคอย
ชวยเหลือ11 ซึ่งเห็นพองกับคุณวิจิตรา สุขสวัสดิ์ ผูปกครองอีกทานหนึ่ง ที่เลาวา เด็กเล็กที่ตอง
เรียนออนไลน จาเปนตองพึ่งพาพอแม สงผลใหพอแมตองจัดสรรเวลาเพื่อชวยเหลือลูกขณะ
เรียน และถาพอแมไมมีเวลาหรือไมสามารถดูแลลูกได ก็จะทําใหการเรียนไมมีประสิทธิภาพ12 
ขณะที่คุณหทัยรัตน ขุนพิลึก ที่ตองดูแลลูกเล็กวัยประถมและเลี้ยงลูกวัย 5 ขวบ มองวา การ
เรียนการสอนออนไลนเปนการผลักภาระเรื่องการเรียนใหกับผูปกครอง ผูปกครองที่มีงานทําอยู
ที่บานก็ไมไดทํางาน แตตองสละเวลาในการควบคุมใหลูกนั่งเรียนกับโทรทัศน ซึ่งเปนการสราง
ความกดดันและความเครียดใหกับทั้งตัวเด็กและผูปกครองดวย13 

2. ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจากฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว 
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีนั้น จะสามารถสงเสริมสนับสนุนใหบุตรหลาน
ไดรับการศึกษาที่ดีไดมากกวาก็เปนที่ยอมรับกันอยูแลวนั้น สวนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน
ขัดสน ทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองก็จะมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาเชนกัน 
และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดอยกวาดวย สภาพปญหาทางการเงินในครัวเรือน จึงทําใหเด็กมักจะ
ตองออกจากการศึกษากลางคัน หรืออาจตองเสียสละใหพี่นองคนใดคนหนึ่งไดศึกษาเลาเรียน
แทน และทําใหบางครอบครัวไมสามารถสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนจนจบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดดวย 

แตอยางไรก็ตามความไมเทาเทียมทางดานการศึกษาเมืองและชนบท พบวา ความ
แตกตางระหวางความเปนเมืองและชนบท มีผลตอการไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยคนเมืองมี
โอกาสมากกวาคนชนบท รวมถึงทรัพยากรครัวเรือน ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีผล
                                                             

11 สัมภาษณ, อรอนงค โพธิรัมย, 4 พ.ย. 2563. 
12 สัมภาษณ, วิจิตรา สุขสวัสดิ์, 4 พ.ย. 2563. 
13 สัมภาษณ, หทัยรัตน ขุนพิลึก, 11 พ.ย. 2563. 
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เชนกัน โดยครอบครัวที่ยากจนมีแนวโนมจะไดรับโอกาสทางการศึกษานอยกวาครอบครัวที่
ร่ํารวย ซึ่งไมเพียงแตการมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันเทานั้น14 สอดคลองกับรัชวดี 
แสงมหะหมัด กลาววา ความเหลื่อมล้ําหรือความไมเทาเทียมกันในสังคมมากที่สุดคือ ดาน
รายไดและทรัพยสิน ยิ่งสังคมมีความแตกตางดานรายไดและทรัพยมากเทาใด ยิ่งทําใหสังคมมี
ความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้นเทานั้น15 และชาญชัย ฤทธิรวม ไดอธิบายความเหลื่อมล้ําดาน
การศึกษาวา มีสาเหตุมาจากประชาชนไมสามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหรือความเทาเทียมกันใน
สังคมอันเนื่องมาจากความยากจน16 

จากที่กลาวมา เมื่อกลาวถึงปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมไทย จึงมักจะนึกถึงความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเปนอันดับแรก ไดแก การมีรายไดตางกันมากเกินไประหวางคนรวยและ
คนจน ซึ่งความยากจนมีทั้งยากจนอยางเปนรูปธรรม ไดแก ความยากจนทางรายได รวมถึงการ
ไดรับปจจัยพื้นฐานของความตองการของมนุษย และความยากจนที่เปนนามธรรม เชน สุขภาพ
อนามัยที่ออนแอย่ําแย ระดับการศึกษาต่ํา ถูกกีดกันในสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การขาดอิสรภาพและความยุติธรรม และการไมมีปากมีเสียงในสังคมที่จะเรียกรอง
สิทธิของตัวเองได ซึ่งจะเห็นวาความยากจนไมเพียงแตการไมมีเงินทองเทานั้น การขาดโอกาส
เขาถึงการศึกษา การบริการสาธารณะตาง ๆ ก็ถือวาเปนความยากจนดวย 

การศึกษาจึงสงผลตอฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางชัดเจน ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจึงควรตองดําเนินการ โดยมุงกระจายโอกาสการศึกษาไปสูสมาชิกทุกกลุมในสังคม 
โดยเฉพาะคนจน เพื่อบรรเทาความเหลื่อมล้ํา ในทางตรงกันขาม ความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจ
และสังคม ก็ไดสงผลตอความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาดวยเชนกัน คนย่ิงจนยิ่งขาดโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ขณะที่คนยิ่งรวยก็ยิ่งมีโอกาสมาก 

3. ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจากสภาวะและวัฒนธรรมในครอบครัว วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของครอบครัวเปนตนทุนทางสังคมที่มีผลตอการศึกษาของเด็ก จากการศึกษาพบวา 
เด็กในครอบครัวที่มีทั้งพอและแม จะมีโอกาสไดเรียนตามเกณฑมากกวาเด็กจากครอบครัวที่
ขาดพอแม หรือมีพอหรือแมเพียงคนเดียว นอกจากนั้น ความเชื่อ วัฒนธรรมการดําเนินชีวิต
ของพอและแม จะมีผลตอโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ครอบครัวที่พอแมมีการศึกษา มักจะ
สงเสริมและลงทุนทางการศึกษาใหกับบุตรมากกวาครอบครัวที่พอแมมีการศึกษานอย 
                                                             

14 อุมาภรณ ภัทรวณิชย และปทมา อมรสิริสมบูรณ., ความไมเทาเทียนกันทางการศึกษา : เมือง
และชนบท, ประชากรและสังคม, (นครปฐม : สํานักพิมพสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2550), 

15 รัชวดี แสงมหะหมัด, “ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา : คุณภาพสังคมที่คนไทยมองเห็น”, 
วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) : 33-66. 

16 ชาญชัย ฤทธิรวม, “วิเคราะหความเหลื่อมล้ําทางสังคมดานการศึกษาของพลเมืองชายขอบ”, 
วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร, ปที่ 2 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) : 49-60. 
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นอกจากนั้น ยังมีแนวโนมวา พอแมที่มีประสบการณทางการศึกษาเชนใด มักสงเสริมลูกใหไปใน
ทิศทางเดียวกันดวย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดสํารวจการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส1) พบวา กลุมอายุ15-
24 ป มีการใชอินเทอรเน็ตสูงที่สุด รอยละ 91.4 รองลงมาคือ กลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 84.4 กลุม
อายุ 6 -14 ป รอยละ 69.6 นอกจากนี้ คาใชจายในการใชอินเทอรเน็ตของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 
พบวา รอยละ 32.2 เสียคาใชจายจานวน 200-399 บาท รองลงมาจานวน 400-599 บาท รอย
ละ 19.0 เสียคาใชจาย 600-799 บาท รอยละ 17.9 และมากกวา 800 บาทขึ้นไปรอยละ 16.4 
สวนอุปกรณในการเขาถึงอินเทอรเน็ต พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตใชโทรศัพทมือถือแบบ Smart 
Phone ในการเขาถึงอินเทอรเน็ตคอยสูงถึงรอยละ 94.7 ใช PC รอยละ 38.8 ใช Notebook 
รอยละ 16.6 และ Tablet รอยละ 6.9 สวนกิจกรรมที่ใชสวนใหญใช Social Network รอยละ 
94.1 รองลงมาคือใชในการดาวนโหลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง รอยละ 89.3 ใชในการอัพ
โหลดขอมูลเพื่อการแบงปน (share) บนเว็บไซตรอยละ 57.0 และคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา
และบริการ รอยละ 45.217 จากสถิติจะเห็นวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือนนั้น ไมไดมีความพรอมหรือตอบสนองความตองการ ที่จะรองรับการเรียนการสอนใน
ระบบดานการศึกษาไว 

หลังจากรัฐบาลประกาศปดสถานศึกษาช่ัวคราว เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-
19 ทั้งผูเรียนและผูสอนจึงเปลี่ยนมาเรียนออนไลน ภายใตขอจํากัดมากมาย ทั้งความพรอมของ
อุปกรณ โปรแกรม สัญญาณอินเทอรเน็ต ไปจนถึงความเชี่ยวชาญของผูใชงาน ซึ่งผูเขียนไดลง
พื้นที่ในชนบทเพื่อสัมภาษณผูปกครองและนักเรียนถึงสถานการณการเรียนการสอนออนไลน 
ทําใหตอกย้ําถึงความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงการเรียนการสอนออนไลนของนักเรียนที่ชัดเจน
มากขึ้น และจากการสัมภาษณครูผูสอน พบวา ผลสํารวจปญหาอุปสรรคที่นักเรียนและ
ผูปกครองไดรับจากการเรียนการสอนออนไลน สรุปไดดังนี้ คือ 1) มีนักเรียนบางสวน ขาด
แคลนอุปกรณการเรียนการสอนออนไลน คือ โทรศัพทมือถือ แท็บเลต โทรทัศน 2) ในพื้นที่
ชนบทไมมีสัญญาณโทรศัพท ไมสามารถเรียนทางออนไลนได และไมมีจานดาวเทียม หรือจาน
ดาวเทียมรับสัญญาณไมได  3) ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอรเน็ต ก็เกิดปญหาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตลมและสัญญาณไมเสถียร บางครอบครัวตองวาจางชางมาปรับจูนสัญญาณใหม 4) 
เด็กนักเรียนไมมีสมาธิในการเรียน ไมสามารถเรียนดวยตนเองได ขาดแรงจูงใจ เพราะไมมีครู
                                                             

17 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สรุปผลที่สําคัญการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1), [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.nso.go.th/sites 
/2014/DocLib13/ [11 พฤษภาคม 2563]. 
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คอยกระตุนเตือนเหมือนในหองเรียน และ 5) ภายในครอบครัวมีพี่นองอยูในวัยกําลังเรียน
หนังสือหลายคน และตางระดับชั้น แตมีโทรทัศนเพียงเครื่องเดียว ทําใหไมสามารถเรียนไดตาม
ขอกําหนด นอกจากนี้ ในโรงเรียนขนาดใหญที่มีปริมาณเด็กตอหองมากกวาเกินเกณฑที่กําหนด
หรือตามมาตรฐาน ปญหาครูผูสอนไมสามารถดูแลเอาใจใสนักเรียนไดอยางทั่วถึงในการเรียน
ปกตินั้นมีแตเดิมอยูแลว และเมื่อเขาสูหองเรียนออนไลน จึงคาดวาปญหาก็จะทวีความรุนแรง
และเกิดชองวางจากความสัมพันธมากขึ้น ซึ่งเมื่อรวมกับปญหาการขาดแคลนอุปกรณการเรียน
ออนไลน เด็กกลุมหนึ่งอาจถูกทิ้งเอาไว โดยที่ไมมีใครเหลียวแล และอาจถูกกดดันจนตองออก
จากระบบการศึกษาไปในที่สุดก็ได 
 
ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงสารสนเทศดิจิทัล 

ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงสารสนเทศดิจิทัลกาวถึงจุดที่พบทางออกของการแกปญหา 
ตามที่18 กลาววา การสรางชุมชนอยางยั่งยืนผานนโยบายความเหลื่อมล้ําการเขาถึงสารสนเทศ
ดิจิทัล มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ (1) เพื่อขจัดชองวางทางดิจิทัลระหวางพื้นที่ในเมืองและ
ชนบท (2) เพื่อสรางทรัพยากรใหมที่ไดจากภาคอุตสาหกรรม และ (3) เพื่อสรางชุมชนทองถิ่น
ใหมีความยั่งยืน พบวา ตองเนนการลงทุนในทรัพยกรมนุษยมากกวาโครงสรางพื้นฐาน และการ
สรางวิสัยทัศนที่เหมาะกับชุมชนทองถิ่นแตละแหง ซึ่งเปนการจูงใจใหผูอยูอาศัยในชุมชนเปนผูที่
มีสวนรวมเชิงรุก ซึ่งเปนความสําคัญของความสําเร็จของนโยบาย อยางไรก็ตาม19 พบวา ผล
ความพยายามของวิสัยทัศนที่มีความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรูดิจิทัลนั้นเปน
ปจจัยรองในการสรางความเหมาะสมใหกับภาคสวนที่มีความพยายามเฉพาะ ดังนั้น จึงตอง
เริ่มตนแกปญหาความไมเสมอภาคและความไมยุติธรรม ดังที่20 พบวาสังคมสารสนเทศมี
นโยบายและยุทธศาสตร ไว เพื่ อแกปญหาความไม เสมอภาคและความไมยุติ ธรรม 
สังคมสารสนเทศหลายแหงมีความขัดแยงสูงในคานิยมและระบบอาวุโส จึงตองวิเคราะหหาวิธี
ใหสิทธิเพื่อความเปนอยูที่ดีและภาวะการรวมกัน โดยใชชุดแนวทางการใชที่คัดเลือกไวแลว

                                                             
18 Jung, M.C., Park, S., & Lee, J.Y, Information network villages: A community-

focused digital divide reduction policy in rural Korea, Australian Journal of 
Telecommunications and the Digital Economy, 2014. 

19 Hilbert, M, The end justifies the definition: The manifold outlooks on the 
digital divide and their practical usefulness for policy-making, Telecommunications 
Policy, 2010, p715-736. 

20 Mansell, R, The life and times of the information society, Prometheus, 2010, p165-
186. 
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เชื่อมโยงกับความสามารถในการรูทางดิจิทัล มีแนวโนมสูงที่จะสามารถทํางานเพื่อเปนสะพาน
เชื่อมโยงความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรูดิจิทัล ที่สามารถลดการกีดกันทาง
ดิจิทัลผานแนวทางการใชงาน ความพรอมของภาครัฐที่จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การมีสวนรวมในระดับรากหญา การบูรณาการพัฒนาการเชิง
เศรษฐกิจสังคมเขากับคุณคาความเปนมนุษย และการใชประโยชนจากบรรดาเทคโนโลยีที่มีทั้ง
อุปกรณไรสายและแถบความถี่กวางที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเขาใจกระบวนทัศนใหมการพัฒนา
อยางยั่งยืน ที่ยอมรับเทคโนโลยีและการมีสวนรวมในชุมชน การพัฒนาแผนระดับชาติโดย
กําหนดวาระของความรวมกันทางดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทและบริบททางประชากรที่
ไดรับริการต่ํา โดยใหองคกรทองถิ่น เชน เทศบาล เปนตัวขับเคลื่อน เชนเดียวกับงานวิจัยของ ที่
พบวา สารสนเทศและโทรคมนาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเนนประสิทธิผลของ
การจัดการสาธารณะ โดยเทศบาลและหนวยงานทองถิ่นเปนหนวยดําเนินการรวมกันทางดิจิทัลจะ
ชวยชุมชนเอาชนะความยากจนและความอยุติธรรมได โดยบันไดขั้นแรกคือการรูดิจิทัล  
จากสัมฤทธิผลของคอมพิวเตอรที่มีภาวะอยูรวมกันไดแก สมารทโฟนและแท็บเล็ต ขั้นที่สอง 
จากการสรางศักยภาพระดับมืออาชีพ สัมฤทธิผลดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคล ขณะเดียวกับ 
บริการเครือขายสังคมเพื่อการรวมกันใหโอกาสแกประชาชนทั่วไปเขาถึงสารสนเทศและความรู
ผานเว็บ ตองใหมีการเขาถึงที่เรียบงายและตรงความตองการ ที่ไดผลจากการทดลองที่บงบอก
วาจะพัฒนากลไกการคนที่มีการพิจารณามุมมองที่เกี่ยวของของการรวมกันทางสังคมและดจิทิลั 
เพื่อแกปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมและเขาถึงอยางมีระดับสากลในองคความรู 

การรวมกันทางดิจิทัลออกแบบมาเพื่อนํามาใชกับผูดอยโอกาส ใหสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม เศรษฐกิจ จากแถบความถี่กวาง ตองใหความเปนสวนตัวและ
การควบคุมดูแลออนไลนเพื่อใหความสําคัญกับวาทกรรมการรวมกันทางดิจิทัล จะเปนการ
สงเสริมและทําใหภาวการณการกีดกันทางสังคมและความไมเสมอภาคอยูในสถานการณ
เลวรายยิ่งขึ้น การสรางการรวมกันทางสังคมตองเริ่มจากการสรางวาทกรรม ศึกษาการรวมกัน
ทางสังคมที่แสดงออกในนโยบายการรวมกัน ที่อยูบนพื้นฐานทางดิจิทัลที่เชื่อมตอกับการใช
ถอยคําชักจูงโนมนาว พบวา การใชศิลปะการใชถอยคําการรวมกันทางดิจิทัลนําไปสูประเด็น
การรวมกันทางสังคมสูระดับแนวหนา และการเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพของวาทกรรม
และเทคโนโลยีกับแนวปฏิบัติและประเภทซึ่งไกลประเด็น นอกจากตองเริ่มจากวาทกรรมแลว
ตองสรางความเขาใจใหมากขึ้นและตองมีกรอบ แนวคิด21 กลาววา การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทําใหมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นของชองวางการมีสวนรวม ในประเด็นความสามารถ
                                                             

21 Walton, P., Kop, T., Spriggs, D. & Fitzgerald, B, A digital inclusion: Empowering 
all Australians, Australian Journal of Telecommunications and the Digital Economy, 2013. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 513 

ของบุคคลที่จะเชื่อมตอเขากับเทคโนโลยีตองสรางความเขาใจใหมากขึ้นกับการรวมกันทาง
ดิจิทัลและตองมีกรอบแนวคิดเพื่อนิยามและแกปญหาความไมเสมอภาคทางดิจิทัล นอกจากนี้
ปญหาการรูหนังสือและการรูดิจิทัลก็เปนปญหาการรวมกันทางดิจิทัลดวย พบวา การเชื่อมโยง
พลเมืองเขาดวยกันผานการเขาถึงแถบความถี่กวาง ของกลุมผูดอยโอกาสที่เปนผูไมรูหนังสือ 
ผูใชคอมพิวเตอรไดทําใหสามารถพิสูจน ตํานานการรวมกันทางดิจิทัลในหมูผูดอยโอกาส วา
อาจจะหนวงเหนี่ยวตํานานและวาทศาสตรในการสงเสริมการเขาถึงแถบความถี่กวางเพื่อการ
รวมกันทางสังคมและการพัฒนาพลเมืองเชนเดียวกับ ที่พบวา เพื่อประโยชนแกผูดอยโอกาสมี
ความจําเปนที่จะทําใหสื่อใหมมีความเรียบงายเขากับวิถีชีวิตในชนบทใหรวบรวมเขามาใหเปน
สวนหนึ่งกับการรูดิจิทัลและเปนสวนหนึ่งของการรวมกันทางอิเล็กทรอนิกส แตอยางไรก็ตาม 
ชนรุนใหมอาจคอย ๆ เปลี่ยนมุมมองที่มีตอความทันสมัยและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ชัยชนะในการเปลี่ยนแปลงที่มีสภาพแวดลอมทางการเมืองที่เปนไปในทางที่ดีอาจ
สามารถทําใหเกิดความเปนจริงไดมากขึ้นกับการสงเสริมการเขาถึงแถบความถี่กวางเพื่อการมี
สวนรวมทางสังคมและการพัฒนาพลเมือง 

เทคโนโลยีใหมสรางสรรคสังคม ขณะเดียวกันก็สรางความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
สารสนเทศและความรูดิจิทัลกับผูดอยโอกาสดวยเชนกัน และจากการมีสารสนเทศในสังคม
อยางทวมทันทําใหเกิดปญหาการจัดระเบียบทางสังคม สังคมมีความลมเหลว เพราะสังคมมีทั้ง
ขอมูลที่ทรงพลัง และขอมูลที่ไมสะอาด จึงเปนภาระหนาที่ที่ผูใชเทคโนโลยีใหมตองเรียกหา
ปญญาซึ่งคอมพิวเตอรไมมี เปนปญญาที่เกิดจากการตกผลึกของการอบรมเนื้อหาสารสนเทศที่
จําเปน สําหรับกระบวนการอบรมควรใชสถาบันราชการในทองถิ่นเปนหนวยขับเคลื่อน รวมกับ
เครือขายที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อการรวมกันทางดิจิทัลอันนําไปสูการรวมกันทางการเมือง 
 
สรุป 

วิกฤติการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของการศึกษาอยางมาก รูปแบบการเรียนการออนไลนนั้น มีขอจากัดอยางมาก ทั้งเรื่องความ
พรอมสวนบุคคลโดยเฉพาะในโรงเรียนที่อยูตางจังหวัด นักเรียนก็ไมมีอุปกรณรวมถึง
ประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอรเน็ต ครูผูสอนก็ยังไมมีความคุนชินกับโปรแกรมตาง ๆ  
ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของตองวางแผนอยางจริงจังวา จะสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาอยางไร 
และจะลดชองวางของความเหลื่อมล้ําในสังคมที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ โดยการจัดระบบ
สวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนจนและผูดอยโอกาส 
เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการของการปรับวิถีชีวิตใหม  
(New Normal) ไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมไทยตอไป 
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การเปลี่ยนแปลงและความทาทายครั้งนี้ จึงเปนบทเรียนที่ทําใหตองปรับตัวและคิด
นวัตกรรมหรือรูปแบบการเรียนการสอนทักษะชีวิตที่จาเปนในอนาคต ในสภาพแวดลอมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป คนรุนใหมตองมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได ซึ่งไวรัสโควิด-
19 อาจจะไมไดโหดรายตอการศึกษาเสมอไป แตเปนการเตือนใหเกิดการตั้งรับ ตื่นตัว 
สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี ยืดหยุนกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือโรคระบาดที่จะเกิดขึ้น
ใหเกิดการสมดุล ซึ่งคาดการณวาในอนาคต การเรียนรูผานออนไลน ไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป 
ไมวาการศึกษาจะเปนรูปแบบใด สิ่งที่ทุกคนและทุกประเทศตองเผชิญคือ “การเปลี่ยนแปลง” 
ดังนั้น ทุกคนตองไมหยุดที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ กลาที่จะเริ่มตน และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ตอไป 
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บทคัดยอ 

ภาษา เปนสมบัติของมนุษย เปนเครื่องมือที่มนุษยใชสื่อสารกัน มนุษยในทุกสังคมมี
ภาษาเฉพาะของตน เชนเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน นักมานุษยวิทยาจัดภาษาใหเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรม เนื่องจากภาษามีคุณสมบัติทุกประการที่วัฒนธรรมมี มโนทัศนเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนจากประสบการณของการรับรูมาตั้งแตวัยเด็ก โดยใชประสาทสัมผัสรับรูขอมูลจากสิ่ง
รอบตัว รวมทั้งการรับรูความรูสึกอารมณของตัวเอง และการเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้นใน
สมองหรือความคิดความทรงจํา ในบทความนี้ มโนทัศนเกี่ยวกับภาษา คือความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษาในภาพรวม ซึ่งภาษาเปนสมบัติของมนุษย เปนเครื่องมือที่มนุษยใชสื่อสารกัน มนุษยทุก
สังคมมีภาษาเฉพาะตน เชนเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน 

การศึกษามโนทัศนเกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา เปนการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษา และความหลากหลายของภาษายังเปนสวนสําคัญที่ทําใหเราสามารถทํา
ความเขาใจของเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมอีกทางหนึ่งดวย 

คําสําคัญ : มโนทัศนเกี่ยวกับภาษา 
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Abstract 

Language is a human property. It is a tool that humans use to 
communicate with each other. Humans in every society have their own unique 
language. as well as having their own specific culture Anthropologists classify 
language as part of culture. This is because language has all the qualities that 
culture has. Concepts are formed from the experience of perception since 
childhood. by using the senses to perceive information from things around 
including the perception of their own feelings and the emergence of cognition 
in the brain or thought and memory. In this article, the concept of language is 
the overall understanding of language which language is the property of human 
beings It is a tool that humans use to communicate with each other. Every 
human society has its own language. as well as having their own specific 
culture. 

The study of concepts of language and its diversity is an understanding 
of the language and the diversity of languages is also an important part of our 
understanding of changes and phenomena. that occur in society on the other 
hand 

Keywords : Concepts of Language 
 
 

บทนํา 

ภาษา เปนสมบัติของมนุษย เปนเครื่องมือที่มนุษยใชสื่อสารกัน มนุษยในทุกสังคมมี
ภาษาเฉพาะของตน เชนเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน นักมานุษยวิทยาจัดภาษาใหเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรม เนื่องจากภาษามีคุณสมบัติทุกประการที่วัฒนธรรมอื่น ๆ มี ไดแก 
ความเปนระบบเปนสิ่งที่ถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนอายุหนึ่ง เปนสิ่งที่ตองเรียนรู ไมใชไดมา
โดยสัญชาตญาณ เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เปนสิ่งที่ยอมรับโดยสมาชิกของสังคม และที่
สําคัญที่สุด คือเปนสมบัติของมนุษยเทานั้น (สัตวไมมีวัฒนธรรมและไมมีภาษา) 
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ความหมายของภาษา 

ในการใหนิยามคําวา “ภาษา” นั้น มีนักวิชาการและนักภาษาศาสตรไดใหคํานิยามไว 
ดังนี้  

กาญจนา นาคสกุล1 กลาววา “ภาษาที่แสดงออกดวยเสียงพูดและคําพูดเทานั้นที่นับวา
เปนภาษาที่แทจริง เครื่องสื่อความหมายอยางอื่นนับวาเปนภาษาที่สมบูรณไมได การพยักหนา 
สั่นศีรษะ โบกมือ ไมนับวาเปนภาษา เพราะไมมีระบบระเบียบที่แนนอนและมิไดเปนเสียง”  

พระยาอนุมานราชธน2 กลาววา ภาษาตามความหมายของนิรุกติศาสตร คือ วิธีที่
มนุษยแสดงความในใจ เพื่อใหผูที่ตนตองการใหรูไดรูจะเปนเพราะตองการบอกความในใจที่นึก
ไวหรือเพื่อระบายความในใจที่อัดอั้นอยูใหปรากฏออกมาภายนอก โดยใชเสียงพูดที่มี
ความหมายตามที่ไดตกลงรับรูกัน ซึ่งมีผูไดยิน รับรูและเขาใจ  

วิจินต ภาณุพงศ3 ไดใหความหมายของภาษาไววา ภาษาคือเสียงพูดที่มีระเบียบและ
ความหมาย ซึ่งมนุษยใชเปนเครื่องมือสําหรับการสื่อสาร ความคิด ความรูสึก ความตองการ 
และใชในการประกอบกิจกรรมรวมกัน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25554 ไดใหคําจํากัดคําวา “ภาษา” วา 
“ถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน 
หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม ; เสียง 
ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สามารถสื่อความหมายได เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
ทาทาง ภาษามือ” 

ซาเพียร (Sapir) อางถึงใน สุภัทร แกวพัตร5 ไดใหนิยามคําวา “ภาษา” ไววา “ภาษา
เปนวิธีที่เปนของมนุษยโดยเฉพาะเทานั้น และไมใชสิ่งที่เปนสัญชาตญาณ แตมีไวเปนเครื่องมือ
สื่อสารความคิด ความรูสึกและความตองการของคน และมนุษยกระทําโดยการเปล งเสียง 
ระบบของสัญลักษณซึ่งเปนเสียงออกมาโดยต้ังใจ”  
                                                             

 1 กาญจนา นาคสกุล และคณะ, การใชภาษา, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย. 2520), หนา 5. 
 2 อนุมานราชธน, พระยา, การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2510), 
หนา 25. 
 3 วิจินต ภาณุพงศ, โครงสรางของภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2522), หนา 6. 
 4 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุคพับลิเคชั่นส, 2555), หนา 868. 
 5 สุภัทร แกวพัตร, ภาษากับสังคม, เอกสารประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560, หนา 4-6. 
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จะเห็นไดวา ในทัศนะของนักภาษาศาสตร ภาษาจะหมายถึง เสียงพูดหรือคําพูดหรือ
ภาษาพูดเทานั้น จะไมรวมตัวอักษรหรือภาษาเขียน เนื่องจากนักภาษาศาสตรเห็นวาตัวอักษร
เปนเพียงตัวแทนของภาษาแตมิใชภาษา อีกทั้งยังไม มีระบบการเขียนของภาษาใดในโลกที่จะ
ถายทอดเสียงพูดออกมาไดอยางสมบูรณ หรือแมแตภาษาทาทางก็ไมนับวาเปนภาษา เพราะ
ภาษาทาทางหรือเครื่องหมายตาง ๆ ยังไมเปนระบบแนนอนและความหมายที่ใชสื่อความก็ไม
เปนสากล แตข้ึนอยูกับการตกลงของคนแตละกลุม 

 
ลักษณะธรรมชาติของภาษา 

 เกี่ยวกับการนิยาม “ภาษา” ของนักวิชาการที่แตกตางกันออกไป การศึกษาภาษาใน
อดีตและปจจุบันมีความแตกตางกันบาง กลาวคือ ในอดีตจะเนนศึกษากฎเกณฑภาษาเขียน
มากกวาภาษาพูด แตในปจจุบันเนนการศึกษา การใชภาษาจริง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาพูด 
สิ่งหนึ่งที่นักภาษาศาสตรเห็นตรงกันในเรื่องของภาษา คือ ภาษามีลักษณะธรรมชาติ 9 ลักษณะ 
ดังที่ นภาลัย สุวรรณธาดา6 อธิบายไววา 
 1. ภาษาเปนสิ่งสมมติ ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นแทนความหมายที่ ตนตองการ
สื่อสาร บางครั้งไมอาจหาเหตุผลไดวาเพราะเหตุใดจึงเรียกสิ่งตาง ๆอยางนั้น ทั้งนี้เพราะสังคม
สมมติภาษาขึ้นใชแทนความหมาย เชน ภาษาไทยเรียกสัตวเคี้ยวเอื้อง เขาโคง ลําตัวมีสีตาง ๆ 
เชน น้ําตาลขาว วา “วัว” ในขณะที่ภาษาอังกฤษเรียกสัตวชนิดดังกลาววา “cow” เปนตน  
 2. ภาษาหมายถึงภาษาของมนุษย ซึ่งเปนพฤติกรรมการสื่อสารแบบตองเรียนรู สวน
ภาษาของสัตวไมมีคุณสมบัติพอที่จะเรียกวาภาษาได ทั้งนี้เพราะสัตวสงเสียงตามสัญชาตญาณ 
ไมไดเกิดจากการเรียนรูภาษาเหมือนมนุษย นอกจากนั้นภาษาสัตวยังมีเสียงจํากัดตายตัวอีกดวย 
 3. ภาษาหมายถึงภาษาพูด เพราะภาษาพูดเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารทั่วไปมาก
ที่สุด สวนภาษาเขียนนั้นนักภาษาศาสตรถือวา เปนเพียงตัวแทนของการบันทึกของภาษาพูด
เทานั้น อีกทั้งยังไมมีระบบการเขียนของภาษาใดในโลกที่จะถายทอดเสียงพูดออกมาไดอยาง
สมบูรณ 
 4. ภาษามีโครงสรางหรือองคประกอบ โครงสรางของภาษาประกอบดวยเสียงซึ่งมนุษย
เปลงออกมาโดยใชอวัยวะตาง ๆ  และความหมายซึ่งเปนที่กําหนดตกลงกันทั่วไป ดังนั้นการเปลง
เสียงที่ ไม มีความหมายจึงไม นับวาเปนภาษา เพราะโครงสรางหรือองคประกอบไม ครบทั้ง
เสียงและความหมายนั่นเอง 

                                                             

 6 นภาลัย สุวรรณธาดา, การเขียนผลงานวิชาการและบทความ, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 
2548), หนา 5-6. 
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 5. ภาษามีระบบกฎเกณฑแนนอนในตัวเอง ภาษาทุกภาษาในโลกจะมีระบบกฎเกณฑที่
แนนอนของตนเอง ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูและเขาใจภาษานั้นๆได โดยใชระบบสื่อสารของ
ตน ถาเราใชภาษาผิดระบบเราก็จะไมสามารถสื่อสารกันเขาใจได 
 6. ภาษามีจํานวนประโยคไมรูจบภาษามีเสียงจํากัด แตเมื่อนําเสียงมาเรียงตอกันเปน
คําและนําคําเหลานั้นมาผลิตเปนคําพูด เราจะไดจํานวนประโยคไมรูจบ เพราะผูพูดภาษาใดก็
ตามสามารถสรางประโยคใหมๆ ในภาษานั้นๆ ขึ้นใชไดเอง โดยผูอื่นที่ใชภาษาเดียวกัน จะ
สามารถเขาใจไดทันทีแมจะไมเคยไดยินมากอนก็ตาม  
 7. ภาษาเปนพฤติกรรมของสังคม กลาวคือ 
  1) ภาษาเกิดจากการเรียนรู เลียนแบบ และถายทอดจากสังคมเดียวกัน ไมใชเกิด
ในสังคมธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ เชน ถาเด็กอยูตามลําพังโดยไมไดพบใครเลยหรือผูที่เลี้ยง
เด็กไมยอมพูดกับเด็ก จะทําใหเด็กไมสามารถพูดภาษาได ในทางตรงกันขามหากผูที่เลี้ยงเด็ก
หรือคนในครอบครัวพูดภาษาแบบใด เด็กจะเกิดการเรียนรูและเลียนแบบการใชภาษาแบบนั้นๆ 
ดังนั้นหากเด็กอยู ในครอบครัวที่พูดคําหยาบ เด็กก็จะเรียนรู เลียนแบบและพูดคําหยาบดวย 
เปนตน 
  2) ภาษาแตละภาษามีหลายประเภทตามสังคมนั้นๆ ในสังคมที่มีวัฒนธรรมตางกัน 
ภาษายอมตางกันดวย ทั้งนี้ขึ้นอยู กับลักษณะทางภูมิศาสตร ฐานะทางครอบครัวและสังคมหรือ
วัตถุประสงคทีใช ดังนั้นหากตองการเขาใจภาษานั้นๆ ไดยิ่งดีขึ้น จึงตองเขาใจสังคมและ
วัฒนธรรมดวย 
  3) ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชนเดียวกันกับวัฒนธรรมอื่นๆ การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาเปนลักษณะธรรมดาของภาษาที่ ยังไมตาย เพราะเมื่อมีการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ภาษายอมเกิดการเปลี่ยนแปลง แตการเปลี่ยนแปลงควรเปนไปตามลักษณะ
ธรรมชาติ ไมใชเกิดเพราะความไมรู 
 8. ภาษาเปนเครื่องแสดงความเจริญของสังคม เมื่อชนกลุมใดกําหนดใชภาษาประจํา
กลุมแลว ภาษานั้นก็เปนภาษาแม เมื่อสังคมขยายตัวเปนสังคมเมืองและประเทศ ภาษาที่ชน
กลุมนั้นใชก็จะเปลี่ยนเปนภาษาประจําชาติที่ใชสืบตอกัน ภาษานั้นๆ ก็จะผูกพันกับผูใชภาษา 
คําศัพทตาง ๆ ที่ใชในภาษาก็จะแสดงลักษณะความเปนอยู อาหารการกิน ความเจริญกาวหนา
ในสังคมนั้น รวมทั้งเปนหลักฐานแสดงอารยธรรม เชน ปรัชญา วิทยาศาสตร และความกาวหนา
ที่มนุษยไดพัฒนาขึ้น  
 9. ภาษาเปนสิ่งที่ไดทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตรนั้นคือ การสังเกตและ
รวบรวมขอมูลโดยบันทึกเปนสัทอักษร และวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อหาหนวยเสียง หนวยคํา
และลักษณะประโยค อาจใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เชน เครื่องมือวัดความถี่ ของคลื่นเสียง
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ของวรรณยุกต เปนตน ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรนี่เองที่ทําใหนักภาษาศาสตรสามารถ
วิเคราะหโครงสรางของภาษาที่ไมเคยรูจักมากอนได 
 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา ภาษา คือ ระบบสัญลักษณที่ทําหนาที่เปนเครื่องมือเพื่อติดตอ
ใชสื่อสารกันในสังคมหนึ่ง ๆ มนุษยใชภาษาถายทอดความรูสึกนึกคิดและความรู มนุษยจึงมีการ
ถายทอดภาษาไปสูลู กหลาน และมนุษย เ รียนรูภาษาทั้ งภาษาแรกของตนเอง และ
ภาษาตางประเทศอยูเสมอ ภาษามีความสําคัญตอมนุษยมาก เพราะนอกจากจะเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารแลว ยังเปนเครื่องมือของการเรียนรู การพัฒนาความคิดของมนุษยและเปน
เครื่องมือถายทอดวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพที่สําคัญ ภาษาชวยเสริมสรางความสามัคคี
ของคนในชาติอีกดวย เพราะภาษาเปนถอยคําที่ใชในการสื่อสารสรางความเขาใจกันในสังคม 
ภาษาจึงมีประโยชนมากมาย 

 
มโนทัศนเกี่ยวกบัภาษา 

ในภาษาไทยมีคําเรียกมโนทัศนอยูหลายคํา เชน มโนภาพ ความคิดรวบยอด ภาพในจิต 
มโนคติ ญาณทัศน ซึ่งที่กลาวมาแลวนั้นลวนมาจากคําภาษาอังกฤษวา concept, mental 
image หรือ idea แตไมวาจะเรียกดวยคําใด มโนทัศนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณของ
การรับรูมาตั้งแตวัยเด็ก โดยใชประสาทสัมผัสรับรูขอมูลจากสิ่งรอบตัว รวมทั้งการรับรู
ความรูสึกอารมณของตัวเอง และการเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้นในสมองหรือความคิดความ
ทรงจํา ในบทความนี้ มโนทัศนเกี่ยวกับภาษา คือความเขาใจเกี่ยวกับภาษาในภาพรวม ซึ่งภาษา
เปนสมบัติของมนุษย เปนเครื่องมือที่มนุษยใชสื่อสารกัน มนุษยทุกสังคมมีภาษาเฉพาะตน 
เชนเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน 

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ7 นักภาษาศาสตรตัดสินวาระบบ 2 ภาษาเปนภาษาเดียวกันโดย
ใชเกณฑที่วา ถามีความเขาใจซึ่งกันและกันสูงมากระหวาง 2 ระบบ และมีความคลายคลึงกันที่
พิสูจนไดวาเปนระบบ (ไมใชเปนเพราะความบังเอิญ) ก็นาจะเชื่อถือไดวาเปนภาษาเดียวกัน 
ภาษาในภาคกลาง ภาษาไทยในภาคเหนือ ภาษาไทยในภาคใต และภาษาไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแมจะแตกตางกันก็ลวนแตเปนภาษาเดียวกันเพราะผูพูดเหลานี้มีความ
เขาใจซึ่งกันและกันคอนขางสูง (อาจตองอาศัยความเคยชินดวย) และภาษาเหลานี้มีความ
คลายคลึงกันอยาง 

 

                                                             

 7 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ภาษาศาสตรสังคม, พิมพครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.2550), หนา 11. 
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1. ภาษากับภาษาถิ่น 

ภาษาไทยที่พูดในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของ
ประเทศไทย เปนภาษาเดียวกัน แตมีความแตกตางกัน ความแตกตางนี้เปนไปตามถิ่น เราจึง
สามารถจัดภาษาแตละภาษาประจําภาคตาง ๆ ใหเปนภาษาถิ่น และเรียกวา “ภาษาไทยถิ่น....” 
ภาษาเหลานี้มีคุณสมบัติหรือเอกลักษณประจําตัว ซึ่งผูฟงไดยินแลวจะทายถูกวาเปนภาษาไทย
ถิ่นใด 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาษากับภาษาถิ่น8 
 

แสดงมโนทัศนทั่วไปวา ภาษาเปนหนวยที่สูงกวา หรือกวางกวา ภาษาถิ่น หรือกลาวได
วาภาษาถิ่นเปนสมาชิกภายใตภาษา 

2. ภาษายอย 

มโนทัศนภาษายอย เหมือนกับภาษาถิ่น คือ เปนสมาชิกของภาษาเดียวกัน มาจากคํา
วา dialect ซึ่งมี 2 ความหมาย ความหมายที่หนึ่งคือหมายถึงภาษายอย ซึ่งก็คือภาษาใดก็
ตามที่ตางจากภาษาดวยปจจัยทางสังคมของผูพูด ภาษาเหลานี้มีความคลายคลึงกันเปนระบบ
มากจนไมใชคนละภาษา เชน ภาษาเด็ก ภาษาผูใหญ ภาษาผูหญิง ภาษาของผูชาย 

คําวา ภาษายอย มักใชในความหมายที่รวมภาษาถิ่นเขาไปดวย จึงมีผูแยกความ
แตกตางใหชัดโดยเรียกภาษายอยอื่น ๆ ที่ไมใชภาษาถิ่นวา ภาษายอยสังคม (social dialect) 
และในภาษาอังกฤษถาตองการกลาวเฉพาะเจาะจงถึงภาษาถิ่นจริง ๆ เรามักใชคําวา regional 
dialects หรือ geographical dialect ดังแสดงในแผนภูมินี้ 

                                                             

 8 อางแลว, สุภัทร แกวพัตร, ภาษากับสังคม, หนา 4-6. 
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ภาพท่ี 2 ภาษา ภาษายอย และภาษาถิ่น9 

ภาษายอยทางสังคมประเภทตาง ๆ มีลักษณะที่แตกตางจากกันและกัน ดวยปจจัยทาง
สังคมของตัวผูพูด ที่นอกเหนือจากเพศและอายุ อันทําใหเกิดเปนภาษาผูหญิง ภาษาผูชาย 
ภาษาคนรุนใหม ภาษาคนรุนเกา นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางสังคมอื่นๆ อีก เชน ชนชั้นทางสังคม 
กลุมชาติพันธุ และการศึกษา ที่ทําใหผูพูดตางกันโดยปจจัยเหลานี้ใชภาษาแปรตางกันออกไป 
ทั้งนี้ เพราะสิ่งแวดลอมที่ผูพูดเติบโตมา หลอหลอมใหเขาเรียนรูการใชภาษาตามแบบชนชั้น
นั้นๆ ภาษาของเขาจึงเปนไปตามแบบที่ เขาเรียนรูมา ดังนั้น เราอาจจะสรุปไดวา การตัดสินวา
ระบบใดเปน ภาษา หรือ ภาษายอย จะตองคํานึงถึงเหตุผลทางการเมืองดวย ไมใชลักษณะทาง
ภาษาเพียงอยางเดียว 

 

3. วิธภาษา 
 

คําวา วิธภาษา ตรงกับภาษาอังกฤษวา language variety หรือ variety of 
language เปนคําที่มีความหมายกวางมาก อาจใชในความหมายวา ภาษาชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะ
ตางจากชนิดอื่น ๆ เชนภาษาไทย ภาษาญี่ปุน ภาษาเด็ก ภาษาเชียงใหม ภาษากฎหมาย เปนตน 

อยางไรก็ตาม คําวา วิธภาษา ที่นิยมใชกันในหมูนักภาษาศาสตรสังคมหมายถึง “ชนิด
ตาง ๆ ของภาษาใดภาษาหนึ่ง” เชน เมื่อพูดถึงการที่ภาษาไทยแตกยอยออกเปนชนิดตาง ๆ 
ชนิดตาง ๆ ของภาษาไทยก็คือวิธภาษานั่นเอง เชน ภาษาสุพรรณ ภาษาผูหญิงไทย ภาษาวัยรุน
ไทย ภาษาโฆษณาของไทย ฯลฯ ก็เรียกไดวาเปนวิธภาษาของภาษาไทยทั้งสิ้น วิธภาษาแบง
ออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  ไดแก 
                                                             

9
 อางแลว, สุภัทร แกวพัตร, ภาษากับสังคม, หนา 4-6. 
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ประเภทที่หนึ่งคือ วิธภาษาที่แตกตางกันโดยลักษณะทางสังคมของผูพูด เชน เพศ อายุ 
ถิ่นที่อยู ชั้นทางสังคม เปนตน เรียกวา วิธภาษาสังคม วิธภาษาในมิตินี้ก็คือ ภาษายอย ที่กลาว
มาแลว 

ประเภทที่ 2 คือ วิธภาษาที่แตกตางกันโดยสถานการณการใชหรือหนาที่ เชน วิธภาษา
ขาว ซึ่งมีหนาที่เสนอขาว วิธภาษากฎหมาย ใชในการเขียนกฎหมาย และวิธภาษาโฆษณา ซึ่งมี
หนาที่เฉพาะคือใชในการโฆษณา เปนตน10  

วิธภาษาประเภทที่ 2 นี้รวมเรียกวา วิธภาษาหนาที่ซึ่งบางคนนิยมเรียกวา “ทําเนียบ
ภาษา” 

 

4. ภาษามาตรฐาน 
 

คําวา ภาษามาตรฐาน คือ วิธภาษาที่ไดรับการยอมรับในสังคมวา ถูกตอง และเปน
ตัวแทนของภาษาและวิธภาษาทั้งหลายในสังคมนั้น ๆ ภาษามาตรฐานมักกลายเปนสมบัติของ
ชาติใชสื่อสารกันระหวางเขตตาง ๆ ในสังคม มักมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน และใชเปน
เครื่องมือสื่อสารในวงราชการ สถาบันสําคัญในสังคม ในโรงเรียน และในสถานการณที่เปน
ทางการ การใชภาษามาตรฐานจะทําใหผูใชมีศักดิ์ศรี (prestige) และบางครั้งทําใหกลายเปนผู
ที่อภิสิทธิ์ เหนือผูที่ไมไดใช หรือผูใชวิธภาษาอื่น ๆ ความจริงแลวภาษามาตรฐานก็คือ วิธภาษา
ที่พัฒนามาจากภาษายอยภาษาหนึ่ง ซึ่งเปนภาษายอยที่ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมาตรฐาน 
โดยลักษณะทางภาษาแลว เราไมอาจถือวา ภาษามาตรฐานดีกวา เหนือกวา หรือไพเราะกวา
ภาษายอยอื่น ๆ เลย การไดรับยกยองวาดีกวา ไพเราะกวาก็เพราะสังคมเปนตัวกําหนด ทั้งนี้
เพราะภาษามาตรฐานมักใชโดยบุคคลชั้นสูง ช้ันนํา และใชในโอกาสสําคัญ 

ภาษามาตรฐานมักไดรับการยกยองใหเปนภาษาประจําชาติ และกลายเปนสัญลักษณ
ของความสามัคคีของคนในชาติ ภาษามาตรฐานจึงผูกพันกับการเมืองในชาติและความรูสึก
ชาตินิยมดวย 

 

5. วัจนลีลา 
 

วัจนลีลา หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของวิธภาษาที่แตกตางกันตามสถานการณการ
ใชภาษา คนสวนใหญจําแนกวจันลีลาออกเปน 2 ระดับ หรือ 2 ประเภท ไดแก วจันลีลาเปน
ทางการ (ระดับสูง) และวัจนลีลาไมเปนทางการ (ระดับต่ํา) 

                                                             

 10 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ภาษาในสังคม ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา, 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 16. 
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วัจนลีลาที่ตางกันเกิดจากการใชรูปภาษาใหตางกันตามสถานการณ สถานการณ 
หมายถึงสภาวะที่เกิดจากปจจัย 4 ประการรวมกัน ไดแก กาลเทศะ เรื่องที่พูด ความสัมพันธ
ทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟง และทัศนคติของผูพูด 

มารติน โจส (Joos, M.)11 เขาวิเคราะหใหเห็นความแตกตางของวัจนลีลา 5 ระดับ  
ในภาษาอังกฤษ เรียงลําดับจากที่เปนทางการมากที่สุด ไปหาที่เปนทางการนอยที่สุด ดังนี้ 

1) วัจนลีลาตายตัว (Frozen style) ไดแก รูปแบบของภาษาที่ใชพูดกับบุคคลที่เปนที่
เคารพสักการะสูงสุด เชน ภาษาที่ใชกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย และราชาศัพทที่ใชบรรยาย
พระราชกรณียกิจตาง ๆ รวมทั้งภาษาที่ใชเรียกขานในศาล ที่ประชุมรัฐสภา และภาษาที่ใช
กลาวในพิธีการสําคัญ ๆ ตาง ๆ และเปนภาษาเกาแกที่มีใชมาเปนเวลานานในสังคม 

2) วัจนลีลาเปนทางการ (Formal style) ไดแก ภาษาที่ใชในโอกาสสําคัญ และใชพูด
กับบุคคลที่สูงกวาและใชพูดเรื่องสําคัญซึ่งผูพูดมีความเอาจริงเอาจัง เชน ภาษาที่ใชในบทความ
ทางวิชาการ การกลาวสุนทรพจน การบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายราชการ 
ลักษณะเดนของภาษาในวัจนลีลานี้ไมอลังการและตายตัว แตก็มีรูปแบบที่ซับซอนและสมบูรณ
ทางไวยากรณของภาษาไทย 

3) วัจนลีลาหารือ (Consultative style) ไดแก รูปแบบภาษาที่ใชติดตอสนทนาใน
อาชีพการงานประจําวัน การประชุม การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ ผูพูดมีความจริงจังน
อยกวาในวัจนลีลาเปนทางการ แตก็มากกวาในวัจนลีลาเปนกันเอง ลักษณะดานภาษาของวัจน
ลีลาหารือมีโครงสรางที่หลวมกวาและไมสมบูรณตามกฎไวยากรณ มีการละคํา เชน ละประธาน
ของประโยค มีการใชคําภาษาตางประเทศและประโยคซับซอนนอยกวา 

4) วัจนลีลาเปนกันเอง (Casual style) ไดแก การใชภาษาที่ใชพูดกับเพื่อนฝูงที่รูจัก
คุนเคยกันพอสมควร แตไมถึงกับสนิทสนมมากนัก ผูพูดจะรูสึกสบายๆ ไมตึงเครียด ลักษณะ
ของภาษามีขอสังเกตไดคือมีการออกเสียงไมชัดเจน มีการรวบคํา กรอนคํา หรือใชคํายอ มีการ
ใชคําสแลง และคําลงทายรูปประโยคไมซับซอนและมีการละประธานมากกวาในวัจนลีลาหารือ 
ใชคําซ้ํา 

5. วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate style) ไดแก การใชภาษาในกลุมเฉพาะ ภาษาถิ่น 
การละความไวในฐานที่เขาใจแบบไมเปนทางการมากที่สุด ลักษณะของภาษาอาจแยกจากวัจน
ลีลาเปนกันเองไดยากแตอาจสังเกตไดจากการกรอนของคําและประโยคมีมากกวา และมีการใช
คํายอ หรือคําสบถสาบานมาก 

 

                                                             

 11 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, รูทันภาษา รูทันการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ขอคิดดวยคน, 2547), 
หนา 76-78. 
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สรุป 

สังคมของมนุษยเปนสังคมภาษา สังคมมนุษยมีโครงสรางที่ซับซอน ในสังคมหนึ่งอาจ
แยกเปนสังคมกลุมยอย ๆ ภาษาของกลุมที่แตกตางกันนี้ มักจะตางกันทั้งสองดานคือ ตางกันใน
แงของภาษาโดยตรง และตางกันทางสังคม ภาษาถิ่น เปนเรื่องสําคัญทางการเมืองการปกครอง 
เพราะหากประเทศใดมีภาษาถิ่นที่แตกตางกันมากจนแขงขันกันเปนภาษากลางหรือภาษา
ประจําชาติ ก็จะเกิดความไมปรองดองกันขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะเปนภาษาไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
สังคม นอกจากภาษาจะแตกตางกันในลักษณะของกลุมถิ่นชาติแลว ในสังคมหนึ่งๆ ภาษายัง
แสดงถึงการจัดชนช้ันในสังคม การจัดแบงกลุมในสังคม และแสดงเครือขายความสัมพันธกันใน
ระหวางชนชั้นหรือกลุมในสังคมดวย นอกจากนี้ภาษายังเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไดอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 บทความฉบับนี้เปนการนําเสนอหลักพุทธธรรมที่นํามาใชในการบริหารบานเมืองที่ดีใน
ยุคดิจิทัล เพื่อใหเกิดมุมมองในการบริหารบานเมืองสมัยใหมที่จะนําไปสูความเจริญในดาน 
ตาง ๆ ทางสังคม การบริหารบานเมืองใหประสบผลสําเร็จตองอาศัยหลักพุทธธรรมเขามาชวย
สนับสนุนในการบริหารบานเมืองใหเปนไปโดยชอบธรรม โดยพิจารณาจากปฏิบัติที่อาศัยหลัก
พุทธธรรมเปนปจจัยเกื้อหนุนในการบริหารบานเมืองใหเกิดความสุจริต โปรงใส สามัคคี 
เกื้อหนุนกัน เปนตน และสามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเปนสื่อกลางในการสงขอมูล
ขาวสารในการบริหารบานเมือง ที่ดีในยุคดิจิทัล 
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Abstract 

 This article presents the Buddhadhamma that can be applied in Good 
Governance in the digital era. In order to create a perspective on modern city 
administration that will lead to civilization in various aspects of society, 
successful city administration requires Buddhadhamma to help support the 
administration of the country to be fair. By considering the practices that rely on 
Buddhadhamma as a supporting factor in the administration of the country to 
achieve honesty, transparency, unity, and support, etc., and can bring modern 
technology as a medium for information transmission in Good Governance in 
the digital age 
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บทนํา 

 สังคมมนุษยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองใหเปนไป
ตามครรลองครองธรรมที่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ ตองมีระบบการบริหารที่ตองอาศัยหลักการบริหาร
ที่หลากหลาย เพื่อที่จะนํามาพัฒนาดานการบริหารบานเมืองของตนใหเปนไปดวยความ
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ปรากฏในพระสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการบานเมือง 
เราสามารถนํามาประยุกตใหเขากับการบริหารจัดการขององคกรหรือพัฒนาระบบการบริหารงานใน
องคกรใหมีความโปรงใส สรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นได 
 ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคทรงสอนธรรมใหแกกษัตริยและผูปกครอง
แควนตาง ๆ  ใหมีความชอบธรรมในการปกครองบานเมือง เชน พระองคทรงแสดงธรรมแกพระเจาพิม
พิสารแหงแควนมคธ จนพระเจาพิมพิสารไดดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน ไดมีความ
ศรัทธาเลื่อมใส มั่นคงในพระพุทธศาสนา ตั้งมั่นในธรรมจึงเปนสาเหตุของการปกครองบานเมืองโดย
ธรรมตลอดมา หลักพุทธธรรมที่มีความเกี่ยวของกับการบริหารบานเมืองที่ดีผูนําที่ดีนําเอาไป
ประยุกตใหกับการบริหารของผูนําองคกรหรือการสรางความเปนผูนําใหกับตนเอง  
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 ดังนั้น บทความฉบับนี้จะอธิบายใหเห็นถึงการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีโดยยึดหลักคําสอนของพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับการใหเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีใหเปนที่ยอมรับของคนรุนใหมตอไป 
 
ความสําคัญของดิจิทัล 

 เทคโนโลยีใหโอกาสในการมีสวนรวมในชนิดใหมของการเรียนรู ชุมชน สังคม และกิจกรรม
การทํางาน ทุกคนจะตองมีความรูดิจิทัลเพื่อใชประโยชนสูงสุด จากโอกาสเหลานี้ หลักฐานที่แสดงให
เห็นวา ผูนําองคกร ประชาชน รูสึกมั่นใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และควร ตระหนักถึงกล
ยุทธในการใชเทคโนโยลีเปนอยางมาก ตลอดจนความปลอดภัยในการใชงาน นอกจากนี้การเรียนรู
ดิจิทัลจะมีผลสําคัญ ตอสังคมโดยรวม ตอความเสมอภาคในการเขาถึงขอมูล การบริหารจัดการ
องคกรตาง ๆ  การเขากลุมทางสังคม และ โอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติม ตลอดจนอาจสงผลกระทบ ตอ
การขยายโอกาสทางธุรกิจดวย การพัฒนาการเรียนรูดิจิทัลเปนเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของความรูความเขาใจ ผูนําองคกรทุกองคกร สามารถนําเสนอมุมมองที่แตกตางกันในเรื่อง
วิธีการใชเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มคุณคาในการบริหารงานองคกรไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวยให
ออนไลนอยางปลอดภัยหากผูนําองคกรมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีขอมูล
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีสวนชวยในการบริหารงานองคกรใหมีความกาวหนาทัน
โลกทันเหตุการณกับยุคดิจิทัล 
 เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกัน หรือ ใชเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองคกร 
ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทักษะ ตาง ๆ  นั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการใช
ชีวิตในสังคมยุคปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรูที่นับวันจะมีความยุงยาก และซับซอนมากยิ่งขึ้น 
แตถาเราเขาใจและใชเทคโนโลยีอยาง สรางสรรค ใชความรูดานไอทีใหไดมากกวาแคความบันเทิง ก็
จะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ในสวนนี้ตองผูใชเทคโนโลยีตองตระหนักถึงผลกระทบในทางลบ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีทั้งผลดีและผลเสียในตัวของมันเองเสมอ ถาเรารูจักใชใหเปนประโยชนตอ
การบริหารบานเมืองที่ดีโดยอาศัยดิจิทัลเปนสื่อกลางในการขยายผลใหครอบคลุมในบริบทตาง ๆ ของ
การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาบานเมืองในยุคดิจิทัลได 
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หลักพุทธธรรมที่ใชในการบริหารบานเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล 
 
 พระพุทธศาสนาใชปญญาความรูเปนแสงสวาง เปนเสมือนเครื่องสองทางหรือนําทาง
ชีวิต ใหเราไดเดินไปขางหนาไดอยางถูกตอง คนที่ปราศจากปญญาเปรียบเหมือนคนที่อยู
ทามกลางความมืด ขยับตัวทําอะไรก็ไมปลอดภัย แมจะเดินใหถูกทาง ก็กระทําไดยากใชความรู
นําหนา งานก็เดินหนา ใชความไมรูนําหนา งานก็ถอยหลัง งานติดขัด กอใหเกิดผลเสียทั้งแก
ตนเอง และหนวยงานเพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพจึงตองมีความรู และฝกฝนตนเองใหมีความ
แกลวกลาสามารถมีไหวพริบที่ดี และการใชสื่ออินเทอรเน็ตในการบริหารบานเมืองสงผลกระทบ
ทางสังคมในหลายแงมุม บางคนจินตนาการวาอินเทอรเน็ตจะนําพาการเปลี่ยนแปลงเชิงอดุมคต ิ
ตัวอยางเชน ประชาชนเขาถึงการศึกษาไดมากขึ้น สรางการแขงขันที่เทาเทียม เพิ่มเสรีภาพใน
การแสดงออกและการกํากับดูแลตนเองของพลเมือง ทําใหประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวม
โดยตรงงอกงามยิ่งขึ้น ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม ขณะที่บางคนไมเชื่อวา
อินเทอรเน็ตจะเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น ซ้ํารายยังอาจนําพาอันตรายใหมๆ มาดวย เชน เด็ก
และเยาวชนสุมเสี่ยงตอการถูกลอลวงทางเพศและการกลั่นแกลงทางออนไลน การหลอกลวงเชงิ
พาณิชยในโลกออนไลน การสอดแนมความเปนสวนตัวและเก็บขอมูลสวนบุคคล และความ
เหลื่อมล้ําที่ถูกผลิตซ้ําผานชองวางในการเขาถึงอินเทอรเน็ต ในการใชสื่อดิจิทัลในยุคปจจุบัน
จําเปนตองมีหลักธรรมเขามาประยุกตใชรวมกับการใหสื่อดิจิทัลดวย ดังนี้  
 หลักการบริหารตน คือ กิจกรรมอยางหนึ่งหรือกระบวนการที่สวนใหญจะตักเตือนตนเอง 
ดังพุทธพจนที่วา “อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนดวยตนเอง” พิจารณาตนหรือการตรวจตราตนเอง
นั้นก็คือการใชสติมองดานใน หรือการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ตรงกับภาษาอังกฤษวา Insight เมื่อ
รูจักตนทั้งในขอดีและขอดอยแลวก็ใหบริหารตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเปนผูบริหาร ผูปกครอง 
หรือนักการเมืองที่มีความสมบูรณ ในทางพุทธศาสนาไดวางหลักในการบริหารซึ่งมองในเชิงพฤติกรรม 
แตในที่นี้จะขอนํามาเพียงบางประเด็นดังนี้ คือ 
  สุจริต 3 คือ ความประพฤติดีประพฤติชอบมี 3 ประการ1 คือ 
  1) กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกตองประพฤติชอบดวยกาย 
  2) วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกตองประพฤติชอบดวยวาจา 
  3) มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงาม ถูกตองประพฤติชอบดวยใจ 
 

                                                             

  1 อง.นวก. (ไทย) 23/5/439. 
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 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาวถึง นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยควรยึด
หลักธรรมในการบริหารที่เรียกวาพละ 4 ประการคือ 
  1) ปญญาพละ กําลังความรูหรือความฉลาด 
  2) วริยพละ กําลังแหงความเพียร 
  3) อนวัชชพละ กําลังการงานที่ไมมีโทษหรือความสุจริต 
  4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธพละหรือกําลังแหงคุณธรรม 
  ทั้ง 4 ประการนี้ ชวยทําใหนักบริหารปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองคการ แตงตั้งบุคลากรอํานวยการ และควบคุมไดดีตองมี
ความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษยสัมพันธ ย่ิงเขามีคุณธรรมทั้ง 4 ขอนี้เพิ่มมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่ง
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น ตรงกันขามถาใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง 4 ประการ แม
เพียงบางขอ เขาก็เปนนักบริหารที่ดีไมได2  
 การบริหารราชการใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ เปนการจัดทําแนวทาง 
แผนงานหรือโครงการพัฒนาและการดําเนินงานเพื่อใหบริการตาง ๆ ของสวนราชการ
จําเปนตองคิดวิเคราะหอยางจริงจังถึงประโยชนและผลลัพธที่ไดจาการดําเนินโครงการ หรอืการ
บริการสาธารณะ โดยวิเคราะหวามีผลประโยชนคุมคากับเงินภาษีอากรเพียงใด โดยตองคิดถึง
ความคุมคาทั้งในเชิงการเงินและเชิงสังคมหรือปจจัยอื่นๆ ที่ไมสามารถแปลงเปนตัวเงินได การ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ เปนการ
ปรับเปลี่ยนหนวยงานหรือองคการของระบบราชการใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
อยางสูงสุดในการปฏิบัติหนาที่ หรือการสรางองคการแหงเรียนรูอยางตอเนื่อง การปฏิรูประบบ
ขาวสาร การประยุกตองคความรูอยางสอดคลองและทนตอสถานการณ รวมทั้งการปฏิบัติตาม
แผนที่วางเอา การปรับเปลี่ยนภารกิจที่กอใหเกิดความลาชา หรือภารกิจที่ใหเกิดผลเสียตอรัฐ 
 หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารบานเมือง เชน ทศพิธราชธรรม 10 ประการ และหลัก 
ธรรมาภิบาลที่นํามาใชในการบริหารในรูปแบบการบริหารบานเมืองในปจจุบันที่เห็นเดนชัดที่สุด ธรร
มาภิบาล คือ “การบริหารจัดการที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดี”3 หลักธรรมาภิบาลมีการเชื่อมโยง
องคประกอบ 3 สวนของสังคมเขาดวยกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ใหมีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยางสมดุล ซึ่งจะสงผลใหสังคมมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใส 

                                                             

  
2 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2549), หนา 44-45. 

 3 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ทฤษฎีองคการ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2545), หนา 
387. 
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ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาประเทศชาติเปนไปอยางมั่นคง ยั่งยืน 
และมีเสถียรภาพมากขึ้น และสอดคลองกับหลักของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ความวา การบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีไดแกการบริหารรายการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมหนึ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่นและสามารถ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชนได คือ สังคหะวัตถุ 4 
ประการ4 
  1) ทาน แปลวา การให สําหรับผูปกครองแลวการใหนั้น ถือวาเปนความสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะผูใหยอมเปนที่รักของประชาชน และจะงายตอการปกครอง 
  2) ปยะวาจา แปลวา เจรจาดวยถอยคําที่ไพเราะเสนาะหู เปนที่ดึงดูดใจ เหนี่ยวรั้ง
ใจเปนที่สมัครสมานกันและกัน ไมเปนที่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน เพราะวาจาเปนจะชวย
โนมนาวจิตใจใหประชาชนสมัครสมานสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกันได 
  3) อัตถจริยา แปลวา ประพฤติประโยชน สําหรับผูปกครองหมายถึงการประพฤติ
ตนใหเปนประโยชนแกประชาชนผลเมือง ไมเอาแตความสุขสวนตนผูเดียว ใหความสุขแก
ราษฎรโดยทั่วหนากัน 
  4) สมานัตตตา แปลวา ความเปนผูมีตนเสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ สําหรับ
ผูปกครอง การไมวางตนสูงเกินไปจนประชาชนเขาไมถึง แตใหวางตนเหมือนเปนพอปกครองลูก 
ทําใหประชาชนมีความรูสึกอบอุน เหมือนไดอยูในครอบครัวที่มีพอใจดีมีเมตตาคอยดูแลสุขทุกข
ของลูก ๆ 
 การบริหารบานเมืองในปจจุบันไดมีการสอดแทรกหลักธรรมเขากับการบริหารใหตรงกับ
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม” ทําใหองคกรตาง 
ๆ ไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตเขากับการบริหารอยางแพรหลาย ภาวะความเปน
ผูนําของแตละที่จําตองประพฤติตนตั้งอยูในธรรมเสียกอน ตั้งตนใหอยูในความสุจริต มีการประพฤติ
ตนเปนผูนําที่ดีของผูใตบังคับบัญชา ถึงจะผลักดันใหองคกรกาวสูความเจริญตอไปได 
 ในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐภายใตกรอบของ “ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” 
ซึ่งกําหนดใหมีการดําเนินการใหแลวเสร็จในป 2543 โดยเนนการปรับเปลี่ยนองคกรของภาครัฐ เปน
หลัก สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ5 การปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการ

                                                             

 4 ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปฎก, มก. เลม 74 ขอ 34, หนา 535.  
 5 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,  แผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540 - 
พ.ศ.2544, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ. 2542), 
เอกสารอัดสําเนา. 
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บริหารงานของภาครัฐในยุคดิจิทัล มีวิธีการพัฒนาใหมีหนวยงานสารสนเทศของหนวยงานกลาง
ภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันและเปนระบบที่เปดใหหนวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเขาถึงสะดวก ตลอดจนนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาใชในการบริหารงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐและการใหบริการประชาชน 
 
การบริหารบานเมืองที่ดี 

 รัฐบาลไทยไดบัญญัติความหมายของคําวา Good Governance หมายถึง การบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝาย
ธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรูจักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบวาระแหงชาติสําหรับการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี โดยกําหนดเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น ตามระเบียบนี้ไดระบุถึงหลัก
สําคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก6 คือ 

 1) หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่
ยอมรับของสังคมอันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ
เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 
 2) หลักคุณธรรม เปนการยึดหมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 
 3) หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก
และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 
 4) หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาจะดวยการแสดงความคิดเห็น การไต
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ 

                                                             

 6 ธีระพล อรุณะกสิกร (บรรณาธิการ), ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2542), หนา 8. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 534  

 

 5) หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจน
การเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทาํของ
ตน 
 6) หลักความคุมคา เปนการบริหารและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและ
การบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน ประเทศไทยภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลให
เกิดข้ึนในสังคมไทย การนําระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยางแพรหลาย7 
 การบริหารบานเมืองที่ดีจะบรรลุเปาหมายของการบริหารบานเมืองตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ความ
วา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารเพื่อบรรลุเปาหมาย เพราะบานเมืองเปน
สถานที่อยูอาศัยของคนและสัตวการอยูรวมกันเปนสังคมยอมมีความขัดแยง แขงขัน เปนเรื่อง
ธรรมดาเพราะธรรมชาติของคนหรือสัตวการจะทําอะไรตองมีการแขงขัน แยงชิงในอยูเสมอ แต
มีความแตกตางกันอยูที่คนมีความฉลาดกวา มีความคิดที่สรางสรรคกวาจึงแกปญหาไดดีกวา 
โลกมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหความคิดของคนเราเปลี่ยนตามไปดวยปจจุบันความวุนวายเขามาสู
สังคมมนุษยแลว เราจะทําอยางไรที่จะลดปญหาความวุนวายนั้นได ผูนําประเทศตองมีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อ
บรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

 ขอที่ 1 เกิดประโยชนสุขของประชาชน ประชาชนตองมีความอยูดีกินดี เปนผลจากการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี การที่ผูนําหรือผูบริหารมีความสุจริต ประพฤติดีทางกาย ประพฤติดี
ทางวาจา และประพฤติดีทางใจใหมั่นคง สม่ําเสมอแลว การทุจริตยอมไมเกิดขึ้นความเจริญยอม
กาวเขามาสูสังคมนั้นเสมอ ผูนําเปรียบเสมือนหัวเรือที่เปนผูชี้ทางใหผูถือหางเสือบังคับเรือไป
ตามทิศทางที่ตนคิดวาปลอดภัยที่สุด  
 ขอที่ 2 เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ การบริหารใหเกิดประโยชนตอคนหมูมากนั้น
เปนสิ่งที่ทําไดยาก ข้ึนอยูกับหลักการบริหารวามีเปาหมายเพื่อผลประโยชนแกใครเปนสําคัญ 
การเอื้อผลประโยชนตอกันก็ตองมีการชวยเหลือใหครบทุกดานไมเลือกปฏิบัติใหเกิดความตาง

                                                             

 7 เชาวนะ ไตรมาศ, การนําระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร มุงผลสัมฤทธิ์กับการ 
บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อสร างความเปน เลิศทางพิสั ยสามารถของคน ในองคการ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547), หนา 1-8. 
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ระดับกันเกิดขึ้น ไมเลือกฝายใดฝายหนึ่ง การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกจิของ
รัฐ เปนการบริหารจัดการที่มีกรอบสวนใหญอยูในหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ8 เปนหลัก 
เพราะการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดผลสําเร็จตอภารกิจ ยอมจะมุงไปสูการจัดการในเชิงบริหารและ
การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน ตัวขาราชการอยางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา
ดานงบประมาณ ปฏิบัติงานอยางมีมานะอดทน เต็มศักยภาพ ทั้งความรู ความสามารถ และทุม
เมใหกับภารกิจเปนสําคัญ  
 ขอที่ 3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรและการใชทรัพยากร คน เงิน เวลา และการจัดกระบวนการ
บริการงานของสวนราชการเพื่อใหไดผลงาน และบริการสาธารณะของสวนราชการที่มีตอนทุน
ตอหนวยที่เหมาะสม ผลงานมีความถูกตอง รวดเร็วทันการณและมีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม 
ผลงานหรือบริการมีคุณภาพที่ดีสามรถเทียบเคียงมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับหรือผูรับบริการมี
ความพึงพอใจเพื่อใหสวนราชการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ  
 ขอที่ 4 ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน การทํางานที่ไมมีขีดความจํากัดใน
เรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเหตุผลการลดข้ันตอนการปฏิบัติอยูที่การกระจายอํานาจให
หนวยงานในระดับลางๆ เพื่อใหเกิดการบริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว ในมาตรา 
27 ระบุวา ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารง
ตําแหนงที่มีรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน ข้ันตอนการทํางานเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ
การทํางาน เพราะเปนกระบวนการที่จะกาวสูเปาหมายไดรวดเร็วและขึ้นอยูกับขั้นตอนที่มีความ
ยุงยากสับสนจะผูปฏิบัติตามทําไมไดหรือสับสนก็อาจทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จชาลง 
ดังนั้นจําเปนตองลดตัดขั้นตอนที่มีความจําเปนนอยออกบางเพื่อความกระชับ ลดปญหาความ
ยุงยาก ผลงานก็จะปรากฏและมีคุณภาพ 
 ขอที่ 5 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ การบริหารงานให
เกิดประสิทธิภาพนั้นตองมีการปรับปรุงระบบการบริหารใหมีความทันสมัยทันตอสถานการณ
บานเมืองตลอดเวลา เพราะการทันตอเหตุการณบานเมืองนั้นเปนสิ่งที่ดีในการบริหารบานเมือง 
ถาไมมีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณของบานเมือง การบริหารนั้นจะประสบกับ

                                                             

 8 ธีระพล อรุณะกสิกร (บรรณาธิการ), ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542, หนา 8.  
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ความลาหลัง การพัฒนาในดานตาง ๆ ก็จะชากวาที่เคยพัฒนามาเนื่องจากวาไมทันตอยุคสมัย
ของโลกดิจิทัล 
 การปรับปรุงระบบทั้งหมดยอมมีเปาหมายอยูที่ภารกิจ เพื่อใหภารกิจของหนวยงาน
ประสบผลสําเร็จอยางที่สุด ดังนั้น คนทุกคนในหนวยงานยอมตองการทํางานใหสําเร็จ หาก
ทํางานใหสําเร็จไมไดการทํางานจะเต็มไปดวยความทุกขทรมานทั้งกายและใจคนที่จะสามารถ
ทํางานใหประสบความสําเร็จ และมีความสุขในการทํางานนั้น ควรยึดหลักธรรมะ 5 ขอ ดังนี้  
  1) ศรัทธา คือ การเชื่อมั่นที่ประกอบดวยเหตุผลหรือปญญา เราตองศรัทธาใน
องคการ ผูนําเพื่อนรวมงาน และตัวเราเอง เมื่อเรามีศรัทธาตองสิ่งใดแลว จะทําใหเรามีทัศนคติ
ที่ดีตอสิ่งนั้น ซึ่งจะสงผลดีตอการทํางานเปนทีม เกิดพลังในการทํางาน รวมแรงรวมใจกัน การ
ทํางานจึงมีความสุข  
  2) ฉันทะ คือ ความพอใจ ความตองการในการทํางาน และทําใหดียิ่งขึ้น ฉันทะจึง
เปนสิ่งสําคัญในการทํางานใหประสบความสําเร็จ และมีความสุข 
  3) วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ความมุงมั่นทํางานสิ่งใดใหสําเร็จ ไมยอทอตอ
อุปสรรคใดๆ งานตาง ๆ ไมอาจสําเร็จลงไดหากปราศจากความเพียร พระพุทธเจายังเคยตรัสไว
วา พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความเพียรหมายความวา ความสําเร็จตองอาศัยความเพียรอยาง
มาก 
  4) สมาธิ คือ การตั้งจิตมั่นอยูกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางเดียว สมาธิเกิดจากศีลหรือวินัย
ในตน สามารถควบคุมจิตใหนิ่งจดจอกับการทํางาน สมาธิจึงกอใหเกิดสติปญญา รูแจงตาม
ความเปนจริง สามารถทํางานไดอยางเฉลียวฉลาดได 
  5) สันโดษ คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู พอใจในสิ่งที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงและ
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อมีความพอใจ จิตจึงสงบ เยือกเย็น และเปนสุข 
  การปรับปรุงภารกิจของหนวยราชการเปนอีกเหตุผลที่พยายามที่จะใหขาราชการ
ปฏิบัติหนาที่อยางขยันขันแข็ง เพื่อใหมองถึงเปาหมาย บรรลุตามภารกิจทําใหเกิดความสุข 
ความภาคภูมิใจ ที่สําคัญ การปฏิบัติภารกิจใหลุลวงตามเปาหมายตองอาศัยหลักธรรม
ประกอบดวยเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนธรรมมากที่สุด 
 ขอที่ 6 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
การอํานวยความสะดวก สวนราชการจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางการใหบริการที่คํานึงถึง
ความสะดวกของประชาชนผูรับบริการ และมีการสื่อสารขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนอยางสม่ําเสมอ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เปนวิธีการใหบริการประชาชนใหเกิดความพอใจ และมีความสุขเมื่อไดเขามาสูหนวย
ราชการทุกๆครั้ง การบริหารที่ดีจะตองทําใหประชาชนที่มาใชบริการมีความรูสึกดีๆตอตัว



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 537 

ขาราชการและระบบการใหบริการหรืออยางนอยที่สามารถที่จัดการกับปญหาความรอนใจ 
ความทุกขใจ หรือเหตุผลตาง ๆที่ประชาชนมายังหนวยงานของรัฐ ขาราชการจะตองมีความ
ขวนขวายในกิจของประชาชนอยางที่สุด สวนการตอบสนองความตองการนั้น เปนการใหบริการ
ตอประชาชนตรงตามความตองการนั้นๆ  
 ขอที่ 7 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ ในปจจุบันการประเมินผล
การปฏิบัติราชการไดระบุไวในมาตรา 45 วา สวนราชการจะตองจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจตาม
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่  ก.พ.ร. กําหนด สาระสําคัญของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 1) ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 2) คุณภาพการใหบริการ 3) ความพึงพอใจของ
ประชาชน 4) ความคุมคาในภารกิจ 
 
บทสรุป  

 การบริหารบานเมืองที่ดีจําตองมีหลักธรรมเขามาสนับสนุนในการบริหารงานดวย
เพราะหลักธรรมเปนสิ่งที่ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจของผูปฏิบัติตามใหตั้งอยูในศีลธรรม เปนขอบเขต
ของการประพฤติตนใหอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและกอใหเกิดแตประโยชนสุขตอ
ผูปกครอง และผูที่อยูใตการปกครองดวย สมดังที่พระมหากษัตริยทรงปกครองบานเมืองดวย 
หลักธรรมาภิบาลทศพิธราชธรรม 10 ประการ มีการใหทาน รักษาศีล บริจาค ซื่อตรง ออนโยน 
เพียรพยายาม ไมโกรธ ไมเบียดเบียน อดทน และไมคลาดจากธรรม ในการปกครองหากผูทํา
เปนผูที่ทุศีลไมอยูในศีลธรรมยอมนําผลเสียมา สูตนเองและหมูคณะ ถาผูนําที่มีจริยวัตรที่ดีมี
ความคิดดี พูดดี และทําดี เปนคุณลักษณะของบัณฑิต ผูเฉลียว ฉลาด หลักแหลมยอมเปนผูนํา
ที่ดีได และนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในการบริหารบานเมืองที่ดีดวย คือ 1) หลักนิติธรรม 2) 
หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลัก
ความคุมคา นํามาบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนของคูกันกับผูนําที่นับถือ
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง เมื่อผูนําไดเอาหลักธรรมที่เปนประโยชนมาประยุกตเขากับการ
บริหารบานเมืองที่ดี รวมไปถึงการปกครองตน ปกครองคน ปกครองงาน อยางถูกตองถูกวิธี
ยอมผลประโยชนมาใหอยางมหาศาล ปจจุบันการบริหารกิจการบานเมืองตามกรอบของพระ
ราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย คือ 
  1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
  2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
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  3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
  4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
  5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
  6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
  7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
  วิธีการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายทั้ง 7 ประการนี้ เชื่อมโยงเขากับการบริหาร
บานเมืองที่ดีในยุคดิจิทัลใหมีความเจริญรุงเรืองได เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลเปนสวนหนึ่งของการ
นํามาใชควบคูกับการบริหารงานตาง ๆ เนื่องจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนสื่อกลางของการ
บริหารงานในทุกดานขององคกร เพื่อความสะดวกรวดเร็วทันโลกทันเหตุการณ และการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลก็มีขอบเขตของการใชถาใชไปในทางที่ดีก็เกิดผลดี ถาใชไปในทางที่ไมดีก็จะ
สงผลเสียที่กระทบตอองคกรและผูที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว 
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บทคัดยอ 

 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐานสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด 
เปนการปรับกระบวนการและการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน ที่เปนแนวคิดทาง
การศึกษาของประเทศฟนแลนดหลังปฏิรูปการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน ในป ค.ศ. 2016  
โดยมีการจัดการเรียนการสอนผานการเลือกใชสถานการณ นํามาใชในหองเรียนแบบไฮบริด  
อันไดแก การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนการสอนในหองเรียน 
(Onsite) การเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน (Online) การเรียนการสอนดวยบทเรียน
ออนไลน (Online) และวิดิโอถายทอดสดจากหองเรียน (On Air) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูใน
ประเด็นมุมมองที่หลากหลาย เปนการเรียนแบบบูรณาการ ผานการตั้งคําถามนําไปสูการหา
คําตอบดวยกระบวนการแกปญหาแบบรวมมือ ซึ่งเปนการขยายขอบเขตการเรียนรูของผูเรียน
จากหองเรียนปกติไปสูโลกของเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนความคิดผานการใชระบบ
สารสนเทศ เพื่อสงเสริมความรูของผูเรียนในสังคมแหงความจริง บทความนี้ไดนําเสนอแนวคิด 
ลักษณะสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐานสําหรับ
หองเรียนแบบไฮบริด บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน รวมถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพื่อให
ผูสอนและผูที่มีความสนใจสามารถเขาใจและนํามาปรับใชในการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 
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คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู ปรากฏการณ หองเรียนแบบไฮบริด 
 
 
Abstract 

  The Phenomenon-Based learning Approach of social study for Hybrid 
Classroom is an approach of Finnish education after educational reform in 2016. 
The teaching approach is based on the phenomena of the embrace affairs into 
hybrid classroom of learners’ view, called self-Directed learning, onsite, online 
and on Air with integrated learning. Learners ask questions and find the answers 
through cooperative problem solving beyond the classroom via the internet 
and information system in the digital era for enhancing the learner’s knowledge 
in the real society. This article presents the concept of The Phenomenon-Based 
learning Approach of social study for Hybrid Classroom, student and instructor 
roles, and the steps of instruction for educational instructors to use and apply 
in learning social study. 

Keywords : learning Approach, Phenomenon-Based, Hybrid Classroom  
 
 
บทนํา 

  สังคมศึกษาเปนศาสตรสาขาหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี 
และมีความสําคัญในการพัฒนาพลเมืองของประเทศชาติ ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษาวา สังคมศึกษาเปนรายวิชาที่เปนสวนหนึ่งของกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยลักษณะของวิชาจะเปนแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary Subject) ซึ่งไดนําความรูแขนงของวิชาทางสังคมศาสตร เชน ศาสนศาสตร 
จริยศาสตร สังคมวิทยา นิติศาสตร รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา 
มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร เปนตน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดเนื้อหาและความเปน  
อัตลักษณภายใตกรอบของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนํามาพิจารณาคัดสรรและประยุกต
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เนื้อหาความรูตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู โดยพิจารณาถึงศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการ
นําไปใชและความจําเปนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่ดี 
  ครูเปนเปนแกนหลักในการถายทอดความรูและทักษะตาง ๆ ใหผูเรียน ดังนั้น ในการ
สอนสังคมศึกษา ครูจึงเปนกําลังสําคัญในการปรับทัศนคติและมุมมอง เพื่อถายทอดความรู 
ทักษะตาง ๆ ใหกับผูเรียน ซึ่งเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ สงผลทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากตอพฤติกรรมในการใชชีวิตและ การเรียนรูของผูเรียน  
  การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐานสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด 
เปนการจัด การเรียนรูแบบบูรณาการในวิชาสังคมศึกษาการสอนที่สัมพันธเชื่อมโยงความคิด
รวบยอดจากหลาย ๆ สถานการณเขาดวยกัน ที่สําคัญที่สุดคือชวยใหเกิดการสรางองคความรู 
การถายโอนความรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวยใหผูเรียนเชื่อมโยง
สิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริงไดและในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอก
หองเรียนเขากับสิ่งที่เรียนได 
  เมื่อเกิดการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) การเรียนการสอนในหองเรียน 
(Onsite) จึงตองมีการปรับรูปแบบใหมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ และสถานการณ
ดังกลาวการที่จะตองออกแบบหองเรียนยุคใหมใหตอบโจทยการเรียนการสอนในยุคถัดไป 
(Next Normal) น้ัน ก็สอดคลองกับคํากลาวที่วา “รูปแบบการจัดเรียนการสอนที่ทําใหเกิดการ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธที่สมบูรณ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 
ความสามารถในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการทํางานเปนทีม การเรียนรู
รวมกัน และการสรางความรูใหม สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาผูเรียนใหเปน 
พลโลก (Global Citizen) ที่สามารถดํารงตนในโลกศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จ”  
 
เนื้อหา 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenal based learning) 

  1. ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน  

  กลุมพัฒนาการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ (2562) ใหความหมายวา  
การจัดการเรียนรูโดยใชปรากฎการณเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณ
ตาง ๆ เปนจุดเริ่มตนในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานที่ผูเรียน
สามารถสรางองคความรูไดเอง (Constructivism) ผานกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
learning) เชน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning) การเรียนรูโดยใชโครงงาน
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เปนฐาน (Project based learning) ฯลฯ โดยการจัดการเรียนรูแบบปรากฎการณเปนฐาน เปนการบูร
ณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Integration)  
  กิรสติ โลนกา1 กลาววา การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน เปนการเรียนแบบองค
รวมซึ่งมีพื้นฐานจากความคิดวา นักเรียนตองเรียนรูที่จะรวมมือกันเพื่อสรางทางออกใหม ๆ 
และผสมผสานความรูจากวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา ความรูที่โรงเรียนตอง
เชื่อมโยงกับปญหาในชีวิตจริง ปรากฏการณซึ่งกาหนดโดยผูเรียนถือเปนหัวใจของการเรียนรู 
และปรากฏการณนั้นควรไปไกลเกินขอบเขตสาขาวิชาเดียว 
  Silander2 ระบุวา การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานเปนการเรียนรูที่นาเอา
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาใชเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู โดยนาปรากฏการณมา
ศึกษาแบบองครวมในบริบทที่เกิดขึ้นจริง ขอมูลและทักษะที่เกี่ยวของกับปรากฏการณจะถูก
พิจารณาจากมุมมองที่หลากหลายบนพื้นฐานของการบูรณาการขามวิชา 
  Mattila & Silander3 (2015) ใหความหมายวา เปนการเรียนรูแบบองครวม นํา
ปรากฏการณของโลกแหงความจริงเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูซึ่งปรากฏการณที่ใชจะตองมี
ความสอดคลองกับบริบทของผูเรียน ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะจากการศึกษา
ปรากฏการณแบบสหวิทยาการภายใตบริบทที่เชื่อมโยงกัน 
  Daehler & Folsom4 กลาววา การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานเปนการสอนที่
เปดโอกาสใหผูเรียนทําความเขาใจปรากฏการณผานการใชขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด และ
การฝกปฏิบัติจริง ขอมูลและทักษะใหมที่ผูเรียนไดรับจะถูกใชประกอบการศึกษาปรากฏการณ 
ซึ่งการเรียนรูในรูปแบบนี้ขอมูลใหมที่ผูเรียนไดรับจะมีคุณคาในทันที ผูเรียนจะเกิดความเขาใจ 
อยางลึกซึ้ง กลาวคือ ผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง  

                                                             

 1 กิรสติ โลนกา, Phenomenal learning : นวัตกรรมการเรียนรูแหงอนาคตแบบฟนแลนด, 
(กรุงเทพฯ : บุคสเคป, 2563), 
  2 Silander, P. Phenomenon based learning rubric. Retrieved from http://nebula. 
wsimg.com/c58399e5d05e6a656d6e74f40b9e0c09?AccessKeyId=3209BE92A 5393B603C75 
&disposition=0&alloworigin=1 2015. 
 3 Mattila, P. & Silander, P. (Ed.), How to Create the School of the Future–
Revolutionary thinking and design from Finland. (Finland : Multiprint, 2015), 
 4 Daehler, K. & Folsom, J. Making Sense of SCIENCE : Phenomena-Based 
Learning. Retrieved from : http://www.WestEd.org/mss 2016. 
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 Symeonidis & Schwarz5 (2016) ใหความหมายวา เปนการสอนแบบบูรณาการหลายสาระ
วิชาและสงเสริมใหผูเรียนสรางวิธีหาคําตอบจากปรากฏการณที่ศึกษา ซึ่งเปนการเรียนแบบสห
วิทยาการชวยใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหวางแนวคิดทฤษฎีองคความรูใหม และเขาใจ
ปรากฏการณในชีวิตจริง 
  Mahavijit6 (2017) ใหความหมายวา เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนมีโอกาสศึกษาและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับหัวขอหรือประเด็นที่สนใจแบบองครวม ไม
มีการเรียนเนื้อหาสาระแยกรายวิชา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจเชื่อมโยงกับบริบทชีวิต
จริง 
 Butkatunyoo7 (2018) ใหความหมายวา เปนการเรียนที่เริ่มดวยปรากฏการณในโลก
แหงความเปนจริง นําไปสูการเรียนรูแบบสหวิทยาการในมุมมองที่หลากหลาย โดยใชเทคนิค 
วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ  เพื่อพัฒนาความรูและทักษะของผูเรียนขามศาสตรวิชาภายใตบริบท
ที่สัมพันธกับชีวิตจริง 
  Nuora & Välisaari (2019) ใหความหมายวา เปนการเรียนรูแบบสหวิทยาการ
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติของโลกแหงความจริงในมุมมองที่หลากหลาย เนนกระบวนการ
เชิงบูรณาการระหวางสาระรายวิชาตาง ๆ และหัวขอประเด็นที่สนใจ 
  สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่นําสถานการณในโลกแหงความจริงที่เปนปจจุบันมาเปนประเด็นกระตุนความสนใจ 
นําไปสูกระบวนการเรียนรูเรียนรูผานปรากฏการณที่เปนสภาพจริง (ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
อดีต ปจจุบัน หรือปรากฏการณที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้น) โดยในการเรียนรูนั้นจะเนนการเรียนรู
แบบเชิงรุก (Active Learning) เชน ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ ปญหาเปนฐาน เนนให
ผูเรียนไดสืบเสาะหา รวมกับเทคนิคการสอน และเครื่องมือเพื่อใหผูเรียนสรางความรูองคความรู
ใหมภายใตบริบทที่สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน 
 

                                                             

 5 Symeonidis, V. & Schwarz, J. F. Phenomenon-Based Teaching and Learning 
through the Pedagogical Lenses of Phenomenology : The Recent Curriculum Reform in 
Finland in Forum Oświatowe. 28(2), (2016). pp. 31 - 47. 
 6 Mahavijit, P. nawattakam kanrianruchak finlaen [Learning Innovation from 
Finland]. In NSTDA magazine. 46(209) (2017)., pp. 40 - 45. 
 7 Butkatunyoo, O. Kanrianrudoi chai prakottakan pen than phua kansang 
mummomg baeb “ong ruam lae kan khaothung lok haeng khwam ching khong phurain 
Phenomenon based Learning for Developing a Learner’s Holistic Views and Engaging in the 
Real World]. Journal of Education Studies. 46(2) (2018)., pp. 48 - 65. 
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  2. องคประกอบของการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน 

  การจะนําการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานไปใชจัดการเรียนรูนั้น จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจองคประกอบของการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน โดย
ในภาพรวมนั้น การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานมีจุดเดนอยูที่การศึกษาปรากฏการณ
แบบองครวมตามสภาพที่เปนจริงเปนการเรียนรูเชิงรุกที่มีลักษณะของการเรียนรูแบบรวมมือ 
จากการศึกษาพบวา นักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปน
ฐานไวดังตอไปนี้ 
  Silander ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานวา 
ประกอบไปดวย 5 มิติ ไดแก 1) ความเปนองครวม (Holisticity) เปนการเรียนรูแบบสห
วิทยาการไมแบงเปนรายวิชา 2) สภาพจริง (Authenticity) วิธีการ เครื่องมือ และวัสดุจําเปนมี
ความสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริง 3) บริบท (Contextuality) เรียนรูจากบริบทที่เปน
จริง 4) การเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Inquiry) ผูเรียนลงมือ
คนควาหาคำตอบดวยตนเอง เกิดการทํางานรวมกันของผูเรียน และ 5) กระบวนการเรียนรู 
(Learning Process) เนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยตัวเองของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
เรียนรู วิธีการเรียนรู และตอยอดสูการเรียนรูตลอดชีวิต  
  Tissington ไดอธิบายลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน  
(Key Features of Phenomenon Based Learning) ทั้งหมด 5 ประการ ไดแก 1) การ
เรียนรู โดยใชปรากฏการณเปนฐาน มีลักษณะของศาสตรการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต  
(A Constructivist Pedagogy) เนื่องจากมีการเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student Centered)  
มีลักษณะของการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มีความคลายคลึงกับการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-based Learning) และมีความเกี่ยวของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเชิงสังคม 
(Social Constructivism) 2) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานมีลักษณะเปนโมดูลการ
เรียนรูแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Learning Modules) ผูเรียนตองอาศัยการ
ประยุกตใชองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อแกปญหา 3) การเรียนรู โดยใช
ปรากฏการณเปนฐานมีลักษณะของการมุงความสนใจไปยังสภาพของโลกแหงความเปนจริง 
(Real-World Focus/Authenticity) เปนการนําปรากฏการณ ประเด็นหรือปญหาที่เกิดขึ้นใน
โลกแหงความเปนจริงมาศึกษา 4) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานเปนการเรียนรูโดย
ผูเรียน (Student Led) ผูเรียนระบุปญหา เสนอแนวทางแกไข และศึกษาคนควาขอมูลดวย
ตนเอง และ 5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานมีลักษณะของการวิจัยและการคนพบ 
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(Research and Discovery) ผูเรียนได ลงมือคนควาหาคาตอบดวยตนเองเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอสรุปโดยการใชวิธีนิรนัย (Deductive inquiry) หรือวิธีอุปนัย (Inductive inquiry)  
 หัวใจสําคัญของการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Key Features of Phenomenon 
Based Learning) เปนการเรียนรูแบบรวมมือ ที่ผูเรียนจะตองทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันโดย
มีลักษณะของการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อ
รวมกันสรางองคความรูเกี่ยวกับสถานการณนั้น ๆ 
 
หองเรียนแบบไฮบริด 

 1. ความหมายของหองเรียนแบบไฮบริด 

 Maher et al (2014) กลาววา หองเรียนแบบไฮบริด คือ หองเรียนแบบผสมผสานชวย
ใหผูเรียนใชเวลาในช้ันเรียนทบทวนแนวคิด ถามคําถาม อภิปรายแนวคิด และลงมือทําโครงการ  
 Aly (2014) กลาววา หองเรียนแบบไฮบริด เปนหองเรียนที่ผูเรียนเปนอิสระและผูสอน
ทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู และอาศัยทฤษฎีการพึ่งพาอาศัย
กันทางสังคม (Social Interdependence Theory) ในการเรียนรูรวมกัน 
 Johnson & Johnson (2009) กลาววา หองเรียนแบบไฮบริด เปนการเรียนรูที่มีสวน
รวมและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและเพื่อนมีความสําคัญตอกระบวนการในการเสริมสรางการ
เรียนรูเชิงแนวคิดและความเขาใจที่นําไปสูการคงอยูการสรางองคความรูใหมรวมกัน 
 สรุป หองเรียนแบบไฮบริด คือ การเรียนแบบผสมผสานรูปแบบใหม เปนการจัดการ
เรียนรูที่ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการ
ผสมผสานการเรียนรูที่ เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (Synchronous) และคนละเวลากัน 
(Asynchronous) ที่เชื่อมโยงกันดวยเครือขายโทรคมนาคม ที่สามารถเรียนไดแบบออนไลน วิดิ
โอถายทอดสดจากหองเรียน (On Air) รวมกับการเขาเรียนในหองเรียน (Onsite) ก็ไดเชนกัน 

 2. การออกแบบหองเรียนแบบไฮบริด 

 จินตวีร คลายสังข และประกอบกิจ กรณีกิจ (2560) กลาวถึงการออกแบบการจัดการ
เรียนรูแบบไฮบริด (Hybrid Learning) มีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ  
 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (Courseware) เปนเนื้อหาสาระที่นําเสนอในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนสื่อประสม โดยเนนการออกแบบที่ใชวิธีการ กลยุทธ 
และการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีในการนําเสนอ ที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
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ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความตองการ ตลอดจนอาจ
มีแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบเพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได 
 2) ระบบจัดการการเรียนรู (LMS: Learning Management System) เปนโปรแกรม
บริหารจัดการการเรียนรูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดการและสนับสนุนการจดัการเรยีนรู ซึง่
ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาจัดการใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูเรียนกบัผูเรยีน 
และผูเรียนกับแหลงขอมูล ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนและผูสอนสามารถเขาถึงเนื้อหาและใชงานได
งาย โดยมีเครื่องมือทางดานการจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การสํารองขอมูล การ
สนับสนุนขอมูล การบันทึกสถิติผูเรียน และการประเมินผล ตลอดจนการตรวจใหคะแนนผูเรียน 
ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชเครื่องมือเหลานี้ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ซึ่งแบง
ไดเปน 6 กลุม ดังนี้ 
  2.1) เครื่องมือสื่อสาร (Communication Tools) ประกอบดวย การอภิปรายการ
แลกเปลี่ยนไฟล อีเมล วารสาร/บันทึกออนไลน การสนทนา การบริการวิดีโอ และไวทบอรด 
   2.2) เครื่องมืออํานวยประโยชน (Productivity Tools) ประกอบดวยบุกมารค 
ปฏิทินการเรียน การสืบคนภายในรายวิชา และการแนะนําการเรียน 
   2.3) เครื่องมือสนับสนุนผูเรียน (Student involvement Tools) ประกอบดวย 
การจัดกลุม การประเมินตนเอง การสรางชุมชนของผูเรียน และแฟมสะสมงานผูเรียน 
   2.4) เครื่องมือบริหารรายวิชา (Administration Tools) ประกอบดวย การระบุ
ตัวตนของผูเรียน การกําหนดสิทธิ์การเขาใชรายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 
   2.5) เครื่องมือสงผานรายวิชา (Course delivery Tools) ประกอบดวย การ
จัดการรายวิชา การชวยเหลือผูสอน การประเมินผลออนไลน การติดตามผูเรียน และการ
ทดสอบและใหคะแนนอัตโนมัติ 
   2.6) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) ประกอบดวย การเขาถึงระบบ 
แมแบบ (Template) รายวิชา การจัดการหลักสูตร การปรับแตงมุมมองของหนาจอ การ
ออกแบบการสอน การยินยอมตามมาตรฐานการสอน และการใชเนื้อหารวมและการใชซ้ํา 
 3) การติดตอสื่อสาร (Communication) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือที่
ชวยใหผูเรียนไดติดตอสอบถามปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและ
ผูสอน และระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอื่น ๆ โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร
อาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ แบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไมประสานเวลา 
(Asynchronous) โดยเครื่องมือที่ชวยในการติดตอสื่อสารและสามารถใชในการจัดการเรียนรู
ออนไลนทั้ง 2 ประเภท ไดแก แช็ท (Chat) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email) กลุมขาว 
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(Newsgroup) กระดานอภิปรายและกระดานประกาศ (Web Board) บล็อก (Blog) และวิกิ 
(Wiki) เปนตน 
 4) การประเมินผลการเรียน (Assessment and Evaluation) ในการเรียนแบบไฮบริด
บางรายวิชาจําเปนตองวัดระดับความรูกอนเรียน (Pre-test) เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนใน
บทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งจะทําใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเขา
สูบทเรียนในแตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท (Quiz) และการสอบใหญกอนที่จะจบ
หลักสูตร (Final Examination) ซึ่งขอสอบดังกลาวอาจอยูในหลายรูปแบบใหผูสอนเลือกใช
ผานระบบจัดการการเรียนรู เชน แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบเติม คําตอบ และแบบจับคู 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางการเรียนอื่นๆ ซึ่งมีความสําคัญในการเรียนการสอนออนไลนที่ควร
นํามาพิจารณาเพื่อใชประกอบผลการเรียนรูของผูเรียนดวย เชน จํานวนครั้งการเขาเรียนใน
หองเรียน หรือในบทเรียนออนไลน หรือการเขารวมกิจกรรมบนออนไลน เวลาที่เขาใชในแตละ
บทเรียน ความถี่ในการแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปราย ตลอดจนคุณภาพของการแสดง
ความคิดเห็นหรือการอภิปราย งานที่ไดรับมอบหมาย การเขียนบันทึกการเรียนรูประจําวันและ
แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 University of Ulster (2009) ไดกลาวถึงองคประกอบของโมเดลระบบการเรียนการ
สอนแบบไฮบริด ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังนี้ 
   1) การสอน คือการสอนแบบดั้งเดิม ผูสอนใหขอมูลโดยการบรรยาย เนื้อหา 
กิจกรรมจะดําเนินการอยูภายในหองเรียน 
   2) การอภิปราย คือการเรียนรูผานสังคมออนไลน มีปฏิสัมพันธในการทํางาน
รวมกัน 
   3) การทดลอง คือการเรียนรูการจัดการสภาพแวดลอมในการทดสอบสมมติฐาน
ของผูเรียน 
   4) การสราง คือการใหผูเรียนคิดคน คนหา วิเคราะหสิ่งใหม ๆ เชน บทความ
โครงการ เปนตน 
   5) การคนควา คือการคนควาโดยผูเรียน เชน ทบทวนวรรณกรรมอินเทอรเน็ต 
การคนหาการจัดการขอมูล เปนตน 
   6) การปฏิบัติ คือการประยุกตใชทฤษฎี ขอเสนอแนะ และการประเมินผลรวมถึง
ผูสอนเปนผูคอยช้ีแนะ แนะนําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชไดดวยตนเอง 
   7) การสังเกต คือผูเรียนตองเรียนรูจากการสังเกต สามารถคิดวิเคราะหจากการ
สังเกตและสามารถประยุกตนํามาใชได 
   8) การเรียนรูดวยตนเอง คือผูเรียนตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในตอนทาย
ของกระบวนการ 
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 Tsoi & Goh (2008) ไดแสดงถึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ไฮบริดไว 4 องคประกอบดังนี้ 
   1) การเปลี่ยนแปลง เปนองคประกอบที่เปนรูปแบบของการเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เดิมเคยเรียนแบบการเรียนการสอนทั่วไปเปนแบบการเรียนการสอนที่เนน
ประสบการณมากข้ึน 
   2) การสรางประสบการณ เปนองคประกอบที่เปนเหตุสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด การเรียนการสอนจะเนนใหผูเรียนรูจักการสังเกต การคิดวิเคราะห และเรียนรูดวย
ตนเอง 
   3) การปฏิบัติ เปนองคประกอบที่สําคัญ เปนขั้นตอนที่ทําหนาที่เชื่อมระหวาง
องคประกอบที่ 2 การสรางประสบการณ และองคประกอบที่ 4 การบูรณาการ เปนขั้นตอนที่
เนนการสรางแนวคิดที่ผูเรียนไดรับมาจากประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง 
  4) การบูรณาการ เปนองคประกอบที่เนนการประยุกตแนวคิดใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดตามความตองการของผูเรียน 
  จากแนวคิดและหลักการของนักวิชาการดังกลาวขางตน ผูเขียนไดทําการวิเคราะห
และสังเคราะหองคประกอบของการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ คือ การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) การ
เรียนการสอนในหองเรียน (Onsite) การเรียนการสอนดวยระบบออนไลน (Online) และวิดิโอ
ถายทอดสดจากหองเรียน (On Air)  

 3. การเตรียมความพรอมเพื่อมุงสูสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด 

  สถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่ตองการมุงสูระบบหองเรียนแบบไฮบริดจําเปนตอง
เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี ดานเนื้อหาหลักสูตร
วิชา ดานผูสอนและดานผูเรียน โดยเริ่มจากการวางแผนการใชระบบการเรียนการสอนแบบ
ไฮบริด งบประมาณ และทรัพยากรทางเทคโนโลยี เชน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
คอมพิวเตอรที่ใชสอน และคอมพิวเตอรที่ใชเรียน ตลอดจนเตรียมกิจกรรม การเรียนการสอน 
และเตรียมความพรอมตัวผูสอนและผูเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะคํานึงถึง
องคประกอบสามสวน คือ สวนที่ผูสอนใชสอนผูเรียนในหองเรียน สวนที่ผูสอนใชสอนและให
คําปรึกษาแนะนําการเรียนโดยผูเรียนไมพบผูสอนและองคประกอบสุดทาย คือ ผูเรียนเรียนรู
และทํางานดวยตนเอง นอกจากนี้การเตรียมความพรอมตัวผูสอน และการเตรียมความพรอมตวั
ผูเรียน ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งเพราะถึงแมอุปกรณและเทคโนโลยีจัดเตรียมอยางสมบูรณ
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แลว แตถาผูสอนและผูเรียนตลอดจนผูที่เกี่ยวของไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด หองเรียนแบบไฮบริดก็ไมอาจเกิดข้ึนได  

 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐานสําหรับหองเรียนแบบ
ไฮบริด 

 1. ความหมายของการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐาน
สําหรับหองเรียนแบบไฮบริด  

 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐานสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด
มีลักษณะเนนการสอนแบบบูรณาการใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษาเปน
ประเด็นองครวม ภายใตกรอบแนวคิดหลักที่วาผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
(Constructivism) ผานการศึกษาปรากฏการณตามสภาพจริงดวยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบไฮบริดมีการสอน แบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student center) รวมถึงการ
สอดแทรกกิจกรรมในบริบทของการแกปญหาแบบรวมมือ (Cooperative problem-solving) 
ภายใตแนวคิดคอนสตรัคติวิสทเชิงสังคม(Socio-constructivism) และทฤษฎีการเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมสังคม (Socio-cultural Learning Theory) (Mahavijit, 2017) เพื่อใหผูเรียนรู
แนวคิดทฤษฎีเนื้อหาใหมผานการเชื่อมโยงสถานการณกับปรากฏการณจริง 

  2. เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน 

  ในการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐานผูสอนอาจใชเทคนิคการจัดการเรียนรู
ตามความถนัดของตน หรืออาจทดลองใชเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน 
(Teaching strategies for Phenomenon-Based learning) ตามที่นักวิชาการทางการศึกษา 
ซึ่ง Tissington (2019) ไดเสนอไว 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
   1) เริ่มตนจากปรากฏการณ ไมใชวิชา (Start with a Phenomenon, not a 
Subject) ดึงดูดความสนใจของผูเรียนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนสํารวจปรากฏการณบางอยาง 
เนนการสํารวจในภาพรวมโดยที่ไมมุงความสนใจไปที่วิชาใดวิชาหนึ่ง 
   2) ตอยอดจากความสงสัยใครรูของผูเรียน (Build on Students’ Curiosity) 
เริ่มตนดวยการสอบถามความสนใจของผูเรียน อนุญาตใหผูเรียนเสนอหัวขอหรือปรากฏการณ
ตามความสนใจของตน 
   3) ใชประเด็นในทองถิ่น (Embrace Local Issues) เลือกประเด็นที่กาลังเปนที่
สนใจในพื้นที่ โดยอาจเลือกจากประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งในกระบวนการระบุประเด็น
เพื่อศึกษานี้สามารถหาขอมูลไดจากหลายแหลง เชน หนังสือพิมพทองถิ่น การสอบถาม
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ผูปกครอง ชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ และอาจใชการจัดการเรียนรูแบบทัศนศึกษาใน
ทองถิ่นควบคูกันไป 
   4) ใชสถานการณปจจุบัน (Embrace Current Affairs) ศึกษาปรากฏการณหรือ
สถานการณปจจุบันที่สังคมกําลังใหความสนใจและเปนที่นิยม ตัวอยางเชน หากมีเหตุการณ
แผนดินไหวเกิดขึ้น อาจนําเอาสถานการณไปใชเปนปรากฏการณเพื่อการศึกษาในชั้นเรียน 
ภายใตหัวขอใหญเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  3. กระบวนการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐานสําหรับ
หองเรียนแบบไฮบริด  

  วิธีการประยุกตใชกระบวนการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐาน
สําหรับหองเรียนแบบไฮบริด ผูสอนจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในการ
ประยุกตใชการจัดการเรียนรูในลักษณะน้ี โดยเบื้องตนผูเขียนไดสังเคราะหกระบวนการจัดการ
เรียนรูสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปนฐานสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด ประกอบดวย 6 
ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
   1) ขั้นที่ 1 การเลือกใชสถานการณ (Selecting Affairs Process) ในการจัดการ
เรียนรูทางสังคมศึกษา จะเริ่มตนดวยการสังเกตปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นในโลกความเปนจรงิ 
โดยครูผูสอนสามารถเลือกใชไดทั้งสถานการณที่เปนปจจุบัน สถานการณที่เกิดขึ้นในอดีต และ
สถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต มาเปนสถานการณในการจัดการเรียนรูทางสังคม
ศึกษา 
   2) ข้ันที่ 2 การตั้งคําถาม (Inquiry Question Process) ควรเลือกใชคําถามแบบ
สืบเสาะ (Inquiry Question) เริ่มตนจากการตั้งคําถามแบบ What if? จะเกิดอะไรขึ้นถา...? 
อยางไร (How) คําถามใหวิพากษ (Criticizing Questions) คําถามใหประเมิน (Evaluative 
Questions) ถามใหตีความ (Interpretative Questions) ถามใหขยายความ (Extended 
Questions) ซึ่งคําถามลักษณะเหลานี้จะกระตุนใหผูเรียนใชจินตนาการและเกิดการคิดอยาง
สรางสรรค จัดวาเปนคําถามที่กระตุนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking Skill) 
   3) ขั้นที่ 3 การคนควาหาขอเท็จจริง (Fact-finding Process) เปนการสืบคน
ขอมูลอยางมีแบบแผนและการเรียนรูรวมกัน (Research and Collaborative Work) โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนคนควาขอมูล และศึกษาดวยตนเองผานกระบวนการแบบกลุม และสรุปเปน
องคความรูใหม    
  4) ขั้นที่  4 การนําเสนอผลการคนควาสูสาธารณะ (Public Presentation 
Process) ใหผูเรียนนําเสนอขอมูลและขอสรุปที่ไดซึ่งอาจนําเสนอในช้ันเรียนหรืออาจมีการเชิญ 
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บุคคลภายนอกเขารับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
   5) ขั้นที่ 5 การสะทอนการเรียนรู (Reflection Process) ใหผูเรียนมีโอกาส
ทบทวนและสะทอนการเรียนรูของตนเอง โดยในขั้นนี้ผูสอนอาจถามคําถามสั้น ๆ เพื่อกระตุน
ใหผูเรียนสํารวจ ทบทวน และประเมินการเรียนรูของตนเอง 
   6) ข้ันที่ 6 การประเมินผล (Evaluation Process) ผูสอนเปนผูจัดการเรียนรูและ
วางแผนการประเมินตามสภาพจริงโดยทําการประเมินทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
เรียนรู ประเมินตามสภาพจริงจากการสะทอนองคความรู และกระบวนการคิดของผูเรียน 

 4. การเตรียมความพรอมของตัวผูสอนในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใช
ปรากฏการณเปนฐานสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด  

  การเรียนการสอนสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด ถือเปนเรื่องที่ทาทายของผูสอน เพราะ
เปนการใชทักษะการสอนที่แตกตางไปจากเดิม ผูสอนตองรูจักการเตรียมความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม จากการใหความสําคัญกับการบรรยายของ
ผูสอนเปนหลักมาเปนมุงผูเรียนเปนหลักหรือเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูสอนจะตอง
ออกแบบหลักสูตรหรือปรับหลักสูตรเนื้อหาบทเรียนใหมใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด ทั้งสวนที่บรรยายในหองเรียนและสวนที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมเขาไปชวยในระบบการจัดการเรียน (Learning Management System: LMS) ดังนั้น 
ศักยภาพของผูสอนจึงเปนปจจัยที่สําคัญ กลาวคือ ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่นาสนใจ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษาวิชาสังคมศึกษา ไดแก กิจกรรม
การจัดแบบทดสอบดวยตนเอง (Self Tests) ทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนกรณีศึกษา (Case Study) การจัดทําโครงงานเปนกลุมทางออนไลน การสรางการ
ปฏิสัมพันธทางออนไลนโดยใชกระดานเว็บบอรด (Web Board) หรือหองสนทนา (Chat 
Room) นอกจากนี้ ผูสอนจะตองทําความคุนเคยกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทางออนไลนรวมทั้งอาจตองปรับวิธีการประเมินผลการเรียนใหมตามบริบท
การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป 

 5. การเตรียมความพรอมของตัวผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน
แบบไฮบริด 

  การจัดการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนแบบไฮบริดนั้น การเตรียมความพรอมตัว
ผูเรียนก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาตัวผูสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนตองเขาใจบทบาทการแสวงหาความรูในยุคแหงการศึกษาไรพรมแดนใน
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ศตวรรษใหมที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากการที่เคยรับความรูจากการถายทอดของผูสอนใน
หองเรียนอยางเดียว เปลี่ยนมาเปนการแสวงหาความรูดวยตนเองนอกหองเรียนมากขึ้น ซึ่งใน
ปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เราสามารถแสวงหาความรูอยางสะดวกและงายข้ึน ดังนั้น ผูเรียนจึงควรปรับตัวให
ทันตอเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนตองทําความคุนเคยกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร รูวิธี
เปดปด เก็บบันทึกและสงไฟล รูจักการคนควาอางอิงจากเว็บไซต และตองมีไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เพื่อติดตอกับผูสอนและเพื่อน ๆ ใน ชั้นเรียนรวมทั้งการเขาใชระบบ
อินเทอรเน็ตเมื่อไมไดอยูในหองเรียน รวมทั้งตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนผูมีความ
รับผิดชอบในตัวเอง เชน การจัดการตารางการเรียนในการศึกษาผานระบบการศึกษาทางไกล
ทางอิเล็กทรอนิกสเรียนรูการมีระเบียบวินัยในการทํางาน สงงานใหตรงเวลา และตองรูจัก
เชื่อมโยงความรูจากการศึกษาผานระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสกับการเรียนใน
หองเรียนเพื่อใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาสังคมศึกษา 
 จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาโดยใชปรากฏการณเปน
ฐานสําหรับหองเรียนแบบไฮบริดนั้น เปนการเลือกใชสถานการณ (Selecting Affairs Process) 
ในการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ที่เริ่มตนดวยการเลือกปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นหรือ
เลือกใชไดทั้งสถานการณที่เปนปจจุบัน สถานการณที่เกิดขึ้นในอดีต และสถานการณที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคต มาเปนสถานการณในการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ทั้งนี้ หัวใจสําคัญ
ของการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Key Features of Phenomenon Based 
Learning) เปนการเรียนรูแบบรวมมือ ที่ผูเรียนจะตองทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน มีลักษณะ
เปนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยการตั้งคําถาม (Inquiry Question Process) 
เพื่อนําไปสูการคนควาหาขอเท็จจริง (Fact-finding Process) ซึ่งเปนการสืบคนขอมูลอยางมี
แบบแผนและการเรียนรูรวมกัน (Research and Collaborative Work) จากนั้นนําขอคนพบ
มาสะทอนการเรียนรู (Reflection Process) รวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ผาน
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนแบบไฮบริด ใน 4 ลักษณะ คือ การเรียนรูดวย
ตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนการสอนในหองเรียน (Onsite) การเรียนการสอน
ดวยระบบออนไลน (Online) และวิดิโอถายทอดสดจากหองเรียน (On Air) จากนั้นครูผูสอนทํา
การประเมินผล (Evaluation Process) ตามสภาพจริงทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการ
เรียนรู และประเมินตามสภาพจริงจากการสะทอนองคความรู และกระบวนการคิดของผูเรียน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุข
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” มีวัตถุประสงค คือ  
1) เพื่อศึกษาการวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เริ่มตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2524 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ไดพิจารณางานดานวิปสสนาธุระโดยเปดสํานักงานกลางวิปสสนาธุระที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ 
ในป พ.ศ. 2541 ไดปรับเปลี่ยนสถาบันวิปสสนาธุระมาเปนฝายวิปสสนาธุระ ขึ้นตรงตอสวน
ธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ปจจุบันฝายวิปสสนาธุระยังใหการ
บริการในดานวิปสสนากรรมฐานเพื่อสืบทอดจรรโลงตอกันมาอยางไมขาดสาย จึงเกิดเปนสํานัก
วิปสสนากัมมัฏฐานแบบ "ยุบหนอ พองหนอ" ที่ถูกตองตรงตามมหาสติปฏฐานสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใชหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติ
ปฏฐาน 4 คือ (1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนือง ๆ (2) เวทนา
นุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนือง ๆ (3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
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พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนือง ๆ และ (4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมภายในเนือง ๆ  
 การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร พบวา มีทั้งหมด 8 ดาน คือ 1) ดานพระวิปสสนา
จารย ควรที่จะใชพระวิปสสนาจารยจากภายนอก ที่มีความชํานาญและมีประสบการณ เพื่อให
สามารถที่จะถายทอดและใหคําแนะนําสําหรับนิสิตได 2) ดานรูปแบบการปฏิบัติธรรมจะตองมี
รูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในดานสถานที่ เวลา และกําหนดการแตละขั้นตอนที่ชัดเจน  
3) ดานองคความรู และเนื้อหาสาระ ควรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4) ดานระยะเวลา 
ควรปฏิบัติอยางนอย 10 วัน เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติ 5) ดานสถานที่ ควรมีความสะอาด 
รมรื่น กวางขวาง เงียบสงบ 6) ดานอาหารอาหารที่บริโภค ควรเปนอาหารที่สบายตอความ
เปนอยูในอัตภาพแหงตน 7) ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรม ควรจัดรูปแบบการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามหลักสัปปายะ 7 และ 8) ดานผลที่ไดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
คือ ดานกายภาพ สามารถกําหนดสติสัมปชัญญะในอิริยาบถตาง ดานจิตภาพ มีจิตใจที่เปนกุศล 
ดานสังคม เกิดความสงบ ความสุข ปรับอารมณและควบคุมอารมณได และดานปญญา มี
ความรูความเขาใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, วิปสสนากรรมฐาน 
 
 
Abstract 

 research study on “Motivation for the practice of Vipassana meditation 
for creating happiness among students of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Phrae Campus” has the objectives: 1) to study introspection of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University students and 2) to study the model 
of motivation for practicing meditation in creating happiness among students of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The Royal College of Phrae Campus 
is a qualitative research study. The research team has studied information from 
documents, textbooks and related research. and collect data from in-depth 
interviews. The results of the study are summarized as follows : 

Vipassana Meditation Practice of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University Students Starting on September 24, 1981, Mahachulalongkorn 
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rajavidyalaya University Council Has considered the work of introspection 
business by opening the Central Office of Vipassana Business at Wat Mahathat, 
Bangkok in 1998, changed the Institute of Vipassana business to be the division 
of Vipassana business. directly up to the Dharmanuth section Office for the 
Promotion of Buddhism and Social Services At present, the Vipassana Business 
Department also provides services in the field of Vipassana Meditation for 
continuous succession. Thus, it was born into a school of meditation in the 
form of "collapse um, pong um". which is correct in accordance with the Maha 
Satipatthana Sutra Mahachulalongkornrajavidyalaya University uses the course 
of Vipassana Meditation practice according to the 4 Foundations of 
Satipatthana: (1) Kayanupassana Satipatthana; contemplating the body in the 
body internally (2) vedananupassana satipatthana contemplating feelings in 
internal feelings frequently; (3) cittanupassana satipatthana contemplating the 
mind in the inner mind frequently and (4) dhammanupassana satipatthana 
contemplate the dharma in the internal dharma often 

Motivation for the practice of Vipassana meditation for creating 
happiness among students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae 
Campus found that there were 8 aspects: should use the Vipassana Master from 
outside with expertise and experience in order to be able to convey and give 
advice to students; both in terms of place, time, and clearly scheduling each 
step; and content should cover both theory and practice 4) duration should be 
practiced at least 10 days for continuity in practice 5) place should be clean, 
shady, spacious, quiet 6) food and food consumed should be comfort food for 
one's own existence; Vipassana meditation practice should be formatted 
according to Sappaya principles 7 and 8) in terms of the results obtained from 
the Vipassana meditation practice, namely the physical aspect. 

Keywords : Motivation, Vipassana Meditation 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 557 

บทนํา 

การปฏิบัติวิปสสนาธุระเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชนควบคูกับคันถ
ธุระการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาที่ปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา คันถธรุะ 
การปฏิบัติพระกัมมัฏฐานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ถือกําเนิดมาพรอมกับ
การศึกษาคนควาพระไตรปฎก ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระปยมหาราช รัชกาลที่ 5 ผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆแหงนี้เพื่อใหพระสงฆ
ฝายมหานิกายไดศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง การศึกษาพระไตรปฎกนั้น เปนหนาที่
โดยตรงของพระสงฆอยูแลว สวนการศึกษาวิชาชั้นสูงนั้นนาจะหมายถึงการศึกษาวิชาการ 
ที่จะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติและเผยแผพระศาสนาควบคูกันไป กลาวเฉพาะดานพระ
ศาสนา วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ นอกจากจะมีความเปนผูนําดานความรูในพระไตรปฎกแลว 
ยังจะตองพัฒนาตนใหเปนพระสงฆในอุดมคติ ดวยการพัฒนาตนนั้นจะตองอาศัยหลักการ
ปฎิบัติพระกัมมัฏฐานเพื่อฝกฝนอบรม โสฬสญาณ ญาณ 16 อันเปนวิชาชั้นสูงใหเกิดขึ้นในขันธ
สันดาน ซึ่งจุดมุงหมายของการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานนั้นก็เพื่อชําระจิตของผูปฏิบัติใหบริสุทธิ์
สะอาดหมดจดจนกระทั่ งถึ งบรรลุมรรคผลนิพพาน อันเปนจุดมุ งหมายสู งสุดทาง
พระพุทธศาสนา กอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองคทรงมอบ
พระพุทธศาสนาใหเปนสมบัติของพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา1 การที่
บริษัทใดบริษัทหนึ่งไดบรรลุธรรมระดับใดก็ตามดวยการเจริญพระกัมมัฏฐานก็ยอมจะทาํใหพทุธ
บริษัทเหลาอื่นเกิดความมั่นใจในการเจริญพระกัมมัฏฐานโดยเห็นวา การเจริญพระกัมมัฏฐาน
เปนการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษยใหบรรลุถึงพระนิพพานได ผูที่เคยเจริญพระ
กัมมัฏฐานอยางไรจุดหมายหรือมีความทอแทหมดกําลังใจในการปฏิบัติ ก็จะมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูที่ยังไมสามารถบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนา
จิตของตนขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได สังคมโลกก็จะ
ไดรับประโยชนคือสันติภาพพรอม ๆ กับผูปฏิบัติธรรม ปญหาตาง ๆ ที่โลกกําลังประสบอยู เชน 
การเบียดเบียนกัน การเขนฆากัน การแยงชิงผลประโยชนกัน ก็จะลดนอยลงไปตามลําดับ 
เพราะอาศัยบุคคลผูมีคุณภาพดี มีจํานวนมากขึ้นในสังคม2 

                                                             
1 คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประวัติพระพุทธศาสนา, สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558, หนา 12. 
2 พระศรีวรญาณ (วิ), เก็บเพชรจากคัมภีรพระไตรปฎก, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 2542, หนา 301 – 320. 
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การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือ
เปนเปาหมายที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
พันธกิจของพระพุทธศาสนา หรือสอดคลองกับอุดมการณในทางพระพุทธศาสนาตามหลัก
โอวาทปาติโมกข3 คือ 1) เนนการละเวนความชั่วทุกชนิด (สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง) ซึ่งเปน
หลักการขอแรกที่จําตองเนน สวนจะทําไดมากนอยก็ขึ้นกับแตละบุคคล เพราะความสามารถ
ของแตละคนนั้น “แตกตางกัน” 2) เนนการสรางความดีในทุกมิติ หรือทุกแนวทาง (กุสะลัสสู 
ปะสัมปะทา) หรือเนนใหคิดดี พูดดี และทําดี และ 3) เนนใหมีการฝกฝนจิตใจใหมีความสงบ 
(สะจิตตะปะริโยทะปะนัง) ซึ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม 
พัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีวิสัยทัศนเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนา นิสิตใหมีความรูและพัฒนาจิตใจเพื่อสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติธรรม ดังนั้น
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จึงเปนการพัฒนาตัวเองกาวสูการมีสติรูทันตอสังคมโลก และนํา
หลักการ วิธีการทางพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมเพื่อบริการสังคมเปนการ
ขยายงานทางพุทธศาสนาใหสอดรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 

การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร จึงเปนการเสริมสรางอัตลักษณของนิสิตใหเปนผูที่มีความรูใน
ดานพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยในแตละปนั้น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานสําหรับนิสิตเปนระยะเวลา 10 วัน 
ซึ่งมีการกําหนดสถานที่ที่แตกตางกันไปตามมติของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิตดานการปฏิบัติจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มจากปจจัยภายใจของ
พระนิสิตโดยการสรางฉันทะ และปจจัยภายนอกคือ สภาพแวดลอมที่เปนสัปปายะ ในดานพระ
วิปสสนาจารย ระยะเวลา สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ ผลของการศึกษาวิจัยนี้จะ
กอใหเกิดรูปแบบในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร และเปนการพัฒนานิสิตตามนวลักษณ 9 ประการ
ตอไป 
 
 
 
 
 

                                                             
3 ที.ม. (ไทย) 10/90/50.) 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุข
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุข
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร”เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการศึกษาขอมูลภาคเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัยที่
เกี่ยวของ (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In depth-Interview) จาก
กลุมประชากรที่กําหนดคือ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
พระวิปสสนาจารย และประชาชน จํานวน 13 รูป/คน 

2. ขอบเขตการวิจัย 
คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
 - การสรางแรงจูงใจ 
 - การสรางความสุข 
 - การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ในการวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน

ทั้งหมด 13 รูป/ คน ประกอบไปดวย 
 - นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  จํานวน 2 รูป  
 - นิสิตสาขาสังคมศึกษา   จํานวน 2 รูป 
 - นิสิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ  จํานวน 2 รูป 
 - นิสิตสาขารัฐศาสตร   จํานวน 2 รูป 
 - นิสิตสาขานิติศาสตร  จํานวน 2 รูป  
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 - พระวิปสสนาจารย   จํานวน 1 รูป 
 - ผูนําชุมชน    จํานวน 1 คน 
 - ประชาชนในพื้นที่   จํานวน 1 คน 
 รวมทั้งหมด 13 รูป/คน 

ขอบเขตดานระยะเวลา  
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 รวม

ระยะเวลา 12 เดือน 

ขอบเขตดานพื้นที่และกลุมเปาหมาย 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตแพร และสํานักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผองพรรณวนาราม 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” คณะผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ
เชิงลึก (Structured Interview) เพื่อใชเก็บขอมูลจากกลุมประชากรที่กําหนด แบบสัมภาษณ
เชิงลึกประกอบไปดวยขอมูล 3 สวน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนที่ 2 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 จากนั้นนําแบบสัมภาษณเชิงลึกใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและนํามาแกไขเพื่อ

นําไปใชในการเก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกตอไป 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกดวยเครื่องมือ 

Multimedia โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการอนุรักษภูมิปญญาการสรางพระพุทธไมแกะสลักลานนาในสังคมรวมสมัยเพื่อ
กําหนดกรอบในการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม 

 4.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) โดย
วิธีการจดบันทึกและบันทึกดวยเครื่องมือ Multimedia 
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5. การวิเคราะหขอมูล 

  5.1 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิ งลึกมาจัดกลุมขอมูล (Data 
Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ 

  5.2 ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis Technique) พรอมทั้งนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดของบุคคล 
สําหรับกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In Depth 
Interview) นั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In Depth Interview) นั้น มา
ใชในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการวิเคราะหอันจะ
ไดดําเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหขอมูลโดยการ
พิจารณาประเด็นหลัก (Major themes) หรือแบบแผนหลัก (Major pattern) ที่พบในขอมูลที่
ไดรับจากการสัมภาษณทั้งหมด จากนั้นจึงนําประเด็นหลัก (Major themes) มาพิจารณา
แบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub – themes) และหัวขอยอย (Categories) อันเปน
กระบวนการวิเคราะห โดยการเริ่มตนจากการวิเคราะหภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอย
ของกระบวนการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2524 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได
พิจารณางานดานวิปสสนาธุระโดยเปดสํานักงานกลางวิปสสนาธุระที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงคของงานนี้เพื่อการฟนฟู ขยายการบริหารงานในรูปแบบที่มีองคกรหลักมารองรับ 
ตอมาจึงไดมีมติอนุมัติแตงตั้งใหสํานักงานกลางวิปสสนาธุระ ที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร 
มาเปน“สถาบันวิปสสนาธุระ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2524 
โดยมีพระพิมลธรรม (อาจอาสภมหาเถร) เปนผูลงนาม เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาคันถธุระ
และการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ประจํามหาวิทยาลัย แก นักศึกษา และ ผูสนใจทั้งชาวไทย
และตางชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใชหลักสูตรการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 คือ กายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตา
นุปสสนาสติปฏฐาน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ซึ่ งเปนที่รูจักกันในวงการนักปฏิบัติวา 
“กรรมฐานแบบยุบ-พอง” เหตุผลที่ใชหลักสูตรนี้เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัยมีหนวยงานที่อยูในสังกัดคือ สถาบันวิปสสนาธุระ ซึ่งอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรูปที่ 
2 คือ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ) เปนองคผลักดันสนับสนุนใหจัดตั้งขึ้น มี
บุคลากรที่มีประสบการณเชี่ยวชาญการปฏิบัติสามารถสอนไดเปนจํานวนมาก 

2. รูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

รูปแบบการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในการสรางสุขของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรมีทั้งหมด 8 ดาน ประกอบไปดวย 

 2.1 ดานพระวิปสสนาจารย ควรใชพระวิปสสนาจารยจากภายนอก ที่มีความ
ชํานาญและมีประสบการณ เพื่อใหสามารถที่จะถายทอดและใหคําแนะนําสําหรับนิสิตได 
รวมถึงเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติ ซึ่งหากเปนพระวิปสสนาจารยจากภายนอกนั้น 
นิสิตจะมีความเกรงใจ อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับพระนิสิตในการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน จึงควรที่จะใชพระวิปสสนาจารยจากภายนอกในการแนะนําปฏิบัติตลอดระยะเวลา 
10 วัน  

 2.2 ดานรูปแบบการปฏิบัติธรรม ควรมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในดาน
สถานที่ เวลา และกําหนดการแตละขั้นตอนที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการที่เปนไปอยาง
เปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการบริหารจัดการที่ควรจะมีการวางแผนรวมกับชุมชนใน
การใหการสนับสนุน ทั้งในดานอาหาร รถยนตบริการสําหรับการเดินทางไปบิณฑบาต ตลอด
จนถึงน้ําในการใชอุปโภคบริโภค การดูแลดานความปลอดภัย และการคัดแยกสิ่งของที่ไดรับ
จากการบิณฑบาต  

 2.3 ดานองคความรู และเนื้อหาสาระ รูถือความเหมาะสมอยูแลว เนื่องจาก
รูปแบบการสอนกรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสเขตแพรนั้น 
เปนการสอนจะอาศัยการเจริญสติปฏฐาน 4 เปนหลักดวยการกําหนดอิริยาบท เดินจงกรมสลับ
กับการนั่งสมาธิ ควบคูไปกับการกําหนดอิริยาบถ-ยอย พรอมกับรับฟงธรรมบรรยายเกี่ยวกับ
การเจริญสติและหลักธรรม ผูเขาอบรมจะไดฝกการเจริญสติปฏฐาน และไดรับสารธรรมอันเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต  

 2.4 ดานระยะเวลา ระยะเวลาในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด
ระยะเวลา 10 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกลาวถือวา มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แตควรที่จะมีการ
เนนในภาคปฏิบัติสลับกับการใหนิสิตไดผอนคลายอิริยาบถทุกๆ 1 - 2 ชั่วโมง เนื่องจาก นิสิต
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บางทานนั้นไมมีพื้นฐานในการปฏิบัติมากอน การนั่งหรือเดินจงกลมเปนระยะเวลาอาจทําให
นิสิตเกิดความเบื่อหนาย และควรที่จะมีการแยกปฏิบัติตามกลุม เพื่อใหเกิดความสงบแกนิสิต 

 2.5 ดานสถานที่ ควรมีขอบเขตที่กวางขวาง อยูหางจากชุมชน อากาศเหมาะสม 
สดชื่น รมรื่น รมเย็น ไมรอน ไมหนาวเกินไป เหมือนการปฏิบัติที่ผานๆมา ทางมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดใหนิสิตปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในบริเวณวัด ปาชา และสถานที่ปฏิบัติธรรม อยูหาง
จากชุมชน มีความสะอาดรมรื่น พื้นที่กวางขวาง มีหองน้ําที่เพียงพอ และเกื้อกูลใหการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม  

 2.6 ดานอาหาร อาหารที่บริโภค ควรเปนอาหารที่สบายตอความเปนอยูในอัตภาพ
แหงตน เมื่อบริโภคเขาไปแลว ไมทําใหเกิดทุกขเวทนา เชน ทองอืด ทองรวง ทองเดิน เปน
อาหารที่จะเปนคุณประโยชนแกรางกาย  

 2.7 ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรม แรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหนิสิตเกิดความ
พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน อันจะสงผลตอการสรางสุขนั้น จะตอง
ยึดหลักสัปปายะ 7 เปนสําคัญ  

 2.8 ดานผลที่ไดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ผลของการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานกอใหเกิดความพึงพอใจของนิสิต 4 ดาน คือ  

 - ดานกายภาพ สามารถกําหนดสติสัมปชัญญะในอิริยาบถตาง ๆ เชน ยืน เดิน นั่ง 
นอน และกําหนดรูรูป-นามในขณะปจจุบันอารมณที่มากระทบตนมีสติมั่นคง ไมเบียดเบียนตน
และคนอื่นใหเดือดรอน มีเมตตาจิตตอเพื่อนรวมโลก มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานทั้ง
สวนตัวและสวนรวม ตลอดจนมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

 - ดานจิตภาพ นิสิตมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตใจที่เปนกุศล มีความสมบูรณทางจิตที่
สงบสุข ไมปรารถนาสิ่งใด ๆ โดยเลื่อนลอย มีจิตที่ประกอบไปดวยศรัทธาแรงกลา ตั้งมั่นในพระ
รัตนตรัย เชื่อเรื่องบุญบาป กรรมดี กรรมชั่ว มีความเห็นที่สัมมาทิฐิ มีจิตใจเกื้อหนุน เกื้อกูล 
และคิดวาจะอยูเพื่อทําความดี สรางประโยชนทั้งแกตน และประโยชนสวนรวม 

 - ดานสังคม นิสิตเกิดความสงบ ความสุข ปรับอารมณและควบคุมอารมณได มี
ความเมตตา กรุณามีน้ําใจเคารพและและรูจักสงเคราะหผูอื่น สุภาพออนโยน เขาใจตนเองและ
ผูอื่น พัฒนาตนเอง รูจักการปลอยวาง รูจักการปรับตัวใหอยูกับผูอื่นไดดีมากยิ่งขึ้น 

 - ดานปญญา นิสิตมีความรูความเขาใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนําเอา
หลักธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไปประยุกตใชในชีวิต และรูจักการใช
สติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงสามารถที่จะแนะนําผูอื่นใหฝกปฏิบัติ
เบื้องตนไดอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1 ควรมีการสนับสนุนใหนิสิตที่มีความสนใจในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไดมี
โอกาสไดเขารวมปฏิบัติในหลักสูตรที่เขมขน เพื่อนิสิตจะสามารถนํามาถายทอดแกผูอื่น และ
ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูสนใจทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ 

 1.2 มหาวิทยาลัยควรมีการสงบุคลากรฝายบรรพชิตใหเขารวมฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานในหลักสูตรที่เขมขน เพื่อประโยชนในการศึกษาภาคปฏิบัติสําหรับพระนิสิต  

 1.3 ควรมีการเปดโอกาสใหนิสิตสามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
และพระวิปสสนาจารยเองได เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับนิสิตเอง 

 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีการนํานิสิตไปปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐาน เพื่อที่จะไดนําไปปรับปรุงในการปฏิบัติในภาคการศึกษาตอไป 
 2.2 ควรมีการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตกอนและหลังปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

และเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติระหวางนิสิตที่เปนบรรพชิตกับคฤหัสถวามีลักษณะเหมือน
หรือตางกันอยางไร 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาชีวิตประวัติความเปนมาของพระสีวลีที่ปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องพระสีวลีของชาวพุทธในสังคมไทย 3) เพื่อ
วิเคราะหการบูชาพระสีวลีของชาวพุทธในสังคมไทย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ศึกษาขอปฐมภูมิจากพระไตรปฎก และเอกสารชั้นทุติยภูมิจากเอกสาร ตํารา รายงาน
การวิจัยและสัมภาษณมีผูใหขอมูลสําคัญ 20 รูป/คน ใชพื้นที่ตัวอยางจากวัดในเขตจังหวัดพษิณโุลก 
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา  
 ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพระสีวลีเถระเปนพระอรหันตที่ไดรับการยกยองเปน
เอตทัคคะผูเลิศในทางผูมีลาภมาก คนไทยเชื่อวาผูใดไดบูชาพระสีวลีเถระแลว จะไดรับโชคลาภ
เงินทองไหลมาเทมา เช่ือกันวาบุคคลใดไดบูชา พระสีวลี แลวจะไดรับทรัพยมหาศาล มีเงินทอง
ไหลมาเทมา ไมขัดสน ไมอับจนตลอดไป จึงเปนกุศโลบายใหชาวพุทธเชื่อเรื่องการบูชาพระสีวลี 
เปนความเชื่อของการบูชาพระสีวลีในเรื่องการขอโชคลาภของชาวจังหวัดพิษณุโลก 
 พระสีวลี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกมีการสักการบูชาเกือบ
ทุกวัด ความเชื่อการกราบไหวบูชาพระสิวลีแลวชีวิตจะมีแตความเจริญรุงเรือง ชาวพิษณุโลก
เชื่อวาผูใดไดบูชาพระสีวลีแลว จะไดรับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เพื่อความเปนสิริมงคล
ใหแกชีวิต ฉะนั้นหัวใจสําคัญหรือเคล็ดลับในการบูชาพระสีวลีก็คือ การทําบุญทําทานดวยใจที่
บริสุทธิ์น่ันเอง  
 

คําสําคัญ : ความเชื่อ, การบูชา, พระสิวลี  
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Abstract  

The objectives of this paper are 1) to study the life and history of Phra 
Siwalee in the Buddhist scriptures 2) to study the belief in Phra Siwalee of 
Buddhists in Thai society 3) to analyze the worship of Phra Siwalee of the 
people. Buddhism in Thai society Qualitative research was used to study the 
first points from the Tripitaka. and secondary documents from documents, 
textbooks, research reports and interviews with 20 key informants/person using 
a sample area from a temple in Phitsanulok province. analyze descriptive data 
The results showed that 

Buddhist beliefs about Phra Siwalee Thera is an Arahant who is regarded 
as the supreme Attakkha in the way of wealth. Thai people believe that anyone 
who has worshiped Phra Siwalee Thera will receive fortune and money pouring 
in It is believed that whoever worships Phra Siwalee will receive great wealth. 
There is money flowing in, not in need, not in poverty forever. Therefore, it is a 
good idea for Buddhists to believe in worshiping Phra Siwalee. It is the belief of 
worshiping Phra Siwalee in the matter of asking for good luck in Phitsanulok 
Province. 

Phra Siwalee, which is a Buddha image that people in Phitsanulok 
province worship almost every temple. Belief, worshiping Phra Siwalee will lead 
to a prosperous life. Phitsanulok people believe that whoever has worshiped 
Phra Siwalee will receive fortune and money pouring in for the prosperity of life 
Therefore, the heart or secret of worshiping Phra Siwalee is making merit with a 
pure heart 

Keywords : Belief, Worship, Phra Sivalee 
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บทนํา  
 

การ เผยแผ น ับว า เป นป จจ ัยที ่สํ าค ัญประการหนึ ่ง  ที ่ทํา ให หล ักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาแผกระจายไปอยางกวางขวาง สามารถแทรกซึมเขาสูสังคมมนุษยทุกหมู
เหลา ดังนั้น เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูแลวใหม ๆ ทรงอาศัยพระมหากรุณาที่มีตอหมูสัตว 
ทรงตรัสวา “สีวลีเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีลาภ”1

 พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี 
เปนพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจา นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องคสําคัญ
ในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระสาวกที่สงไปนั้นเปนเปยมไปดวยผูปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ตรงและปฏิบัติสมควร ยึดมั ่นในคําสอนของพระพุทธเจาและยังความศรัทธาใหเกิดแก
สาธุชน “พระพุทธองคก็ทรงยกยองสรรเสริญตามควรแกกรณี จะเห็นไดวาการยกยองมี  
2 ลักษณะ คือ 1) ยกยองโดยประทานตําแหนงบริหาร เชน ทรงยกยองพระสารีบุตรใหดํารง
ตําแหนงพระอัครสาวกฝายขวา ทรงยกยองพระมหาโมคคัลลานะใหดํารงตําแหนงพระอัคร
สาวกฝายซาย 2) ยกยองตามคุณสมบัติพิเศษ เพื ่อให เปนที ่ปรากฏวาสาวกทานใดมี
คุณสมบัติยอดเยี่ยมในทางไหน การยกยองนี ้ เรียกวา ยกยองใหมีเอตทัคคะ ซึ่งมีทั้งภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา มากมายรวมทั้งพระสีวลีเถระดวย”2

  
พระสีวลีเถระเปนพระอรหันตที่ไดรับการยกยองเปนเอตทัคคะผูเลิศในทางผูมีลาภ

มาก ทําใหศาสนิกชนคนไทยมีความเชื่อวาผูใดไดบูชาพระสีวลีเถระแลว จะไดรับโชคลาภ
เงินทองไหลมาเทมา3

 พุทธศาสนิกชนจึงนิยมและศรัทธาในพระสีวลี เพราะเชื่อวาการไหว
บูชาพระสีวลีจะสงผลใหเกิดความเจริญทํามาคาขึ้น มั่งมีเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์เจริญงอก
งาม มีชื่อเสียงขจรไปไกล ทําใหผู ที่เคารพบูชาทานเกิดความเชื่อวาตนเองจะไดรับผลเปน
ความสงบสุขรมเย็น และสมบูรณพูนสุขดวยโภคทรัพยเหมือนอยางทานดวย เปนเหตุใหมี
การสรางรูปเคารพเพื่อบูชาสักการะตามความเชื่อสืบ ๆ กันมา 

ปญหาของศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งเกิดความงมงายจึงทําใหศรัทธาเปลี่ยนไป ทําให
เก ิดความเชื ่อที ่ผ ิด ๆ นําหลักคําสอนและศรัทธาในพระสีวล ี จะเห็นไดจากพุทธศิลป 
ศิลปกรรม ประติมากรรมรูปเคารพที่ถูกสรรคสรางขึ้นและประดิษฐานไวในสถานที่ตาง ๆ 

ทั้งภายในวัด โดยเฉพาะอุโบสถและบริเวณวัดเพื่อใหพุทธบริษัทไดกราบไหวบูชา เพราะเชื่อ

                                                             

 1 เสฐียร พันธรังสี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ, 
2516), หนา 11. 
 2 กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ภาค 1, (กรุงเทพ  
มหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2525), หนา 166. 
 3 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2, พิมพครั้งที่ 23, 
(กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), หนา 75. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 568  

 

วา ทานเปนพระภิกษุพุทธสาวกที่ไดรับการยกยองวา “พระสีวลี เปนเลิศในบรรดาผูมีลาภ
มาก” จากปญหาดังกลาวจึงเปนการสะทอนใหเห็นวา พุทธศาสนาที่เคยไดรับการเชื่อถือ
ศรัทธา ไดถูกทําลายลงจากน้ํามือมนุษย และหลงลืมหลักคําสอนพุทธศาสนาจนเปนเหตุให 
ความศรัทธาเสื่อมถอย  

บทความวิจัยนี้นําเสนอ การศึกษาชีวิตและความเชื่อและการบูชาพระสีวลีที่มีผลตอ
การเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อนํามาวิเคราะหใหเห็นถึง การสะทอนแนวคิดและแนวปฏิบัติ 
ของบุคคลสําคัญโดยเฉพาะพระเถระที ่มีความสําคัญตอพระพุทธศาสนาอยาง “พระสีวลี
เถระ” เพื่อเกิดแรงบันดาลใจที่ตองการทราบถึงประเด็นที่วา ความเชื่อและการบูชาพระสี
วลีในพระพุทธศาสนาของชาวพิษณุโลก 
  
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาชีวิตประวัติความเปนมาของพระสีวลีที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องพระสีวลีของชาวพุทธในสังคมไทย 
3. เพื่อวิเคราะหการบูชาพระสีวลีของชาวพุทธในสังคมไทย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้น 
ขอบเขตในการวิจัยจึงเนนการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และนําขอมูลที่ไดมา
ประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธโดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 

 1. การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ไดจากการทบทวนเอกสารเพื่อ
ทราบแนวคิด ทฤษฎีทางประวัติศาสตร พัฒนาการของหอไตรจากแหลงขอมูลในพระไตรปฎก 
เอกสารและหลักฐาน รายงานการ วิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง
ความสัมพันธตามเนื้อหาที่วิจัย  

 2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Documentary Study) โดยศึกษาประวัติความเปนมา
ของพระสีวลี ความเชื่อ ศรัทธา การบูชา แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ แรงปรารถนาที่มีเปาหมาย
การบูชาพระสีวลี โดยลงพื้น (Field Study) คัดเลือกผูใหขอสําคัญตัวอยาง เนนบุคคลหรือกลุม
บุคคลในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 3 สวน พระสงฆในพื้นที่ ผูคงแกเรียน ผูสูงอายุในพื้นที่ กลุมตัวอยาง 
20 รูป/คน 
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2. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
จากการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนามแลว ตอไปเปนขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลที่

คนพบจากภาคเอกสาร การสัมภาษณ และปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูลทางเอกสารเปนการ
พรรณนาแนวคิด ทฤษฎีประวัติความเปนมาของพระสีวลี ความเชื่อ ศรัทธา การบูชา แรงจูงใจ 
แรงบันดาลใจ แรงปรารถนาที่มีเปาหมายการบูชาพระสีวลี และผลที่ไดรับจากการบูชาพระสีวล ี

 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงคที่ 1. ผลการวิจัยพบวา ชีวิตประวัติความเปนมาของพระสีวลีที่ปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา พระสีวลีเถระเปนผูเลิศทางโชคลาภ เปนที่รูจักกันมากในหมูของ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เพราะถือกันวา ทานเปนพระอรหันต ที่มีบารมีทางดานโชคลาภ ไมวา
ทานจะไป สูที่แหงใด ก็มักจะเกิดลาภกับทานอยูเสมอ อาศัยบารมี ของพระสีวลีเถระนี่เอง ทํา
ใหผูที่เคารพบูชาทานไดรับผล เปนความสงบสุขรมเย็น และสมบูรณพูนสุขดวยโภคทรัพยพระสี
วลีเถระ ทานเกิดมาในตระกูลกษัตริย เปนโอรสของพระนางสุปปวาสา ซึ่งเปนพระราชธิดาของ
พระเจากรุงโกลิยะ ตั้งแตทานมาปฏิสนธิในครรภของพระนาง สุปปวาสานั้น ปรากฏวามีผูเอา
เครื่องสักการะ มาถวาย พระนางสุปปวาสา ทุกเชาเย็น ที่เปนเชนนี้ก็ดวยอํานาจแหงบุญญา
บารมีของพระสีวลีเถระ ซึ่งมาปฏิสนธิอยูในครรภนั่นเองบุญที่ทําใหเกิดลาภสักการะไหลมาเท
มาอยางมากมาย” การประสูติของพระสีวลีกุมารนั้น ทานไดทรงอยูในพระครรภ 7 ป 7 วัน 
ตามคัมภีรอรรถกถาไดกลาวไววา พระสีวลีกุมารอยูในพระครรภถึง 7 ป 7 เดือน 7 วันอัน
สอดคลองกับหนังสือบางเลม ประเด็นการคลอดของพระสีวลีเถระ ทานเปนพระอรหันตที่ถือ
กําเนิดแปลกจากพระอรหันตรูปอื่น เพราะบุคคลทั่วไปจะอยูในครรภของมารดาประมาณ 9 – 
10 เดือน ขณะเดียวกันพระพุทธเจาผูทรงเปนศาสดาของพระพุทธศาสนาก็ยังทรงอยูในพระ
ครรภของพระพุทธมารดาครบทศมาศ 10 เดือน แตพระสีวลีเถระอยูในพระครรภของพระ
มารดาถึง 7 ปอีก 7 วัน จึงเปนเรื่องที่อัศจรรยมากที่เด็กอายุ 7 ขวบ จะอยูในครรภของมารดา 
ถึง 7 ป และการเกิดของทานพระสิวลีเถระมีประเพณีที่เกี่ยวของกับการเกิดคือ ประเพณีการ
ทําบุญในวันแรกเกิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งการทําบุญดังกลาวถือวาเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับ
วันเกิดตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และถือวาเปนการทําบุญวันเกิดที่ถูกตอง 

ชีวประวัติของพระสีวลีเถระเปนพระอรหันตที่มีบทบาทไมโดดเดนเหมือนพระอรหันต
องคอื่น ๆ แตทานเปนพระอรหันต ที่มีบารมีทางดานโชคลาภ ไดเผยแผพระพุทธศาสนาทําให
พุทธศาสนิกชนศรัทธาเลื่อมใสในดานโชคลาภ สังคมไทยในปจจุบันที่ยังยึดติดกับความเชื่อ
เกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง จึงสอดคลองกับประวัติของพระสีวลีเถระผูมีบุญญาธิการในดานโชค
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ลาภ จึงทําใหสังคมไทยกราบไหวพระสีวลีเถระเพื่อหวังในลาภสักการะแบบทานแตที่จริงแลว
เปนการสั่งสมบุญกุศลมาแตชาติปางกอน 

วัตถุประสงคที่ 2. ผลการวิจัยพบวา ความเชื่อเรื่องพระสีวลีของชาวพุทธในสังคมไทย 
ในความเชื่อของชาวจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากพระสีวลีเถระเปนพระอรหันตที่ไดรับการเปน
เอตทัคคะผูเลิศในทางผูมีลาภมาก คนไทยเชื่อวาผูใดไดบูชาพระสีวลีเถระแลว จะไดรับโชคลาภ
เงินทองไหลมาเทมา ซึ่งคนไทยก็เชื่ออีกวาเคยมีผูหนึ่งเคยไดรับมาแลวในสมัยพุทธกาลก็คือ มี
หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพอคามีนามวา สุภาวดี นางไดเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา 
และนับถือพระสีวลีเถระเปนอยางยิ่ง 

ในปจจุบัน ดานคติความเชื่อของชาวจังหวัดพิษณุโลกนั้นพบวา มีพระพุทธศาสนาเปน
รากฐานสําคัญและมีฐานะเปนศาสนาประจําชาติแตในทางสังคมแลวพบวา ประชาชนซึ่งลวน
แตเปนพุทธศาสนิกชนนั้น ไมคอยไดปฏิบัติและยึดมั่นศรัทธาเฉพาะแตพระพุทธเจา พระธรรม 
และพระสงฆเพียงเทานั้น และจากภาวการณที่มีอยูในปจจุบัน จะเห็นไดวา กระแสของสังคมที่
มีความนิยมตอวัตถุมงคล เปนสวนที่กระตุนใหผูคนตางหันมาหาวัตถุมงคล ดังเชน พระสีวลี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหคนรูสึกวามีที่พึ่งหรือมีความหวังในเรื่องโชคลาภ การงาน คาขายร่ํารวย
อยูบาง จากพลังอํานาจของวัตถุมงคล ซึ่งอาจดูเปนการลางเลือนก็ตามที แตชาวจังหวัด
พิษณุโลกมีความเชื่อและศรัทธาพระสีวลีอยางแรงกลา เชื่อทานเปนนักบุญที่ยิ่งใหญ เปนผูมี
บารมีมาก อานิสงสสูงยิ่งเพราะเปนการใหปญญา ใหสติ ใหแสงสวาง ใหความสุข สงบ ชุมเย็น
อันแทจริงแกคนและสรรพสัตวทั้งหลาย ใหสุขกายใจกันถวนทั่ว ดวยพลังบุญแหงภาวนา สมาธิ 
การแผเมตตา อโหสิกรรม เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางสรรเสริญยินดีรวมอนุโมทนาในบุญแหงการ
สวดมนตภาวนาสมาธินั้น ดวยเหตุนี้ บุญแหง “ธรรมทาน” จึงเปนทานที่บารมีสูงผูสรางไดบุญ
มากอานิสงสแรง เพราะเปนบุญแหงปญญา ที่ใหแกตนเองและผูรับไดครบทุกอยางเปนการใหที่
ถึงแกนธรรมอยางแทจริง เพราะเหตุนี้ ถาหากจะมองผูที่เชื่อมั่น หรือหลงเชื่อสิ่งตาง ๆ เหลานี้
เปนผูงมงาย ก็อาจดูคอนขางรุนแรง เพราะจากสภาพการณของสังคมที่เปนอยูนี้ ความเสี่ยงภัย 
หรือความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินทําใหคนเราตองแสวงหาที่พึ่งพิง และแมนวาจะตอง
ลงทุนเสี่ยงไปบางก็ยังพอจะเห็นความหวังขางหนา ดีกวาจะมองไมพบประกายใด ๆ ทามกลาง
ความมืดมิดของสังคม และความมืดบอดทางปญญาของผูคนที่ถูกมานหมอกแหงอวิชชาปกคลุม
เสมอ ความเชื่อเกี่ยวกับพระสีวลีตามประเพณีพิธีกรรมเปนพฤติกรรมที่แสดงออกของคนใน
สังคมแตละสังคม ซึ่งชาวพิษณุโลกสวนใหญใหการยอมรับ แลวนํามาเปนแบบแผนประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อกอใหเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต ประเพณีพิธีกรรมตองมีการสั่งสม และสืบทอดกัน
มาเปนเวลานาน 
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วัตถุประสงคที่ 3. ผลการวิจัยพบวา การบูชาพระสีวลีของชาวพุทธในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ความเชื่อการบูชาพระสีวลีวา จะทําใหเกิดลาภร่ํารวยในการคาขาย สะดวกในเรื่อง
ธุรกิจติดตอศัตรูหมูมารที่มุงราย จะกลับกลายเปนมิตร มีแตความสุขสันติเปนสิริมงคลชีวิต 
ความเชื่อเกิดข้ึนไดแตในความเปนจริงชาวพุทธทุกทานมีหนาที่เปนของตนเอง คือ ขยัน อดทน 
ทุกอยางสําเร็จ รุงเรืองดวยตัวของตนเอง ประชาชนสวนใหญในจังหวัดพิษณุโลก สวนมากนั้น
นับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางมาก สังเกตไดจากในตัวจังหวัดพิษณุโลก อําเภอ 
ตําบลหรือแมแตหมูบานตาง ๆ ก็มีวัดในทุกพื้นที่ เปนจํานวนมากทั้งในเขตเมือง และนอกเขต
เมือง ทุกวัดจะมีพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมาประจําวัดของตนเปนสําคัญโดยเฉพาะ พระสี
วลี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกมีการสักการบูชาเกือบทุกวัด ความเชื่อ
การกราบไหวบูชาพระสิวลีแลวชีวิตจะมีแตความเจริญรุงเรือง เปนความเชื่อเนื่องเพราะพระสิว
ลี เปน 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษยเอกของพระพุทธเจา พวกเราคุนเคยกันดีกับ
รูปลักษณของพระสิวลีที่เปนภิกษุ มือขวาถือไมเทา มือซายแบกกรด สะพายบาตรบาง สะพาย
ยามเครื่องอัฐบริขารบาง พระพุทธเจาทรงยกยองพระสิวลีเปนเอตทัคคะในทางมีลาภมาก 
เพราะทานมีบุญบารมีสูง พระสีวลีเถระในความเชื่อของชาวพิษณุโลก พระสีวลีเปนพระอรหันต
ที่ไดรับการยกยองเปนเอตทัคคะผูเลิศในทางผูมีลาภมาก ชาวพิษณุโลกเชื่อวาผูใดไดบูชาพระสี
วลีแลว จะไดรับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา โดยชาวจังหวัดพิษณุโลกไดประสบการณการบูชา
พระสีวลีถือมั่นเพราะวาไดรับประสบการณมาโดยตรง การบูชาพระสีวลีถือเพราะวามีความ
อยากลอง และจากตํานานที่เลาขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสีวลีแลว เชื่อวาใครหลายคนก็
อยากจะบูชา เพื่อความเปนสิริมงคลใหแกชีวิต ซึ่งเคล็ดลับการบูชาพระสีวลีก็ไมไดมีอะไรยุงยาก
เลย เพียงแคทองคาถาพระสีวลีเปนประจําทุกวัน และเคล็ดลับอีกอยางหนึ่งที่จะชวยทําให
สัมฤทธ์ิผลมากยิ่งขึ้นก็คือ การทําบุญทําทานใหกับคนที่ยากไรหรือคนที่เดือดรอน ซึ่งการทําบุญ
ทําทานนี้ก็สามารถทําไดหลายวิธี ทั้งการบริจาคเงินหรือสิ่งของ และทุกครั้งในการทําบุญจะตอง
อุทิศบุญสงไปใหพระสีวลีทุกครั้ง เพราะนั้นจะถือวาเปนการสงบุญของตัวเองเพื่อเชื่อมไปถงึพระ
สีวลี เพื่อใหทานรับรูถึงความตองการของเรา ฉะนั้นหัวใจสําคัญหรือเคล็ดลับในการบูชาพระสี
วลีก็คือ การทําบุญทําทานดวยใจที่บริสุทธิ์นั่นเอง 
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อภิปรายผลการวิจัย  

  ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 1 พบวา ชีวิตประวัติความเปนมาของพระสีวลีที่ปรากฏ
ในคัมภีรพระพุทธศาสนา พระสีวลีเถระเปนผูเลิศทางโชคลาภ เพราะถือกันวา ทานเปนพระ
อรหันตที่มีบารมีทางดานโชคลาภ ไมวาทานจะไป สูที่แหงใด ก็มักจะเกิดลาภกับทานอยูเสมอ 
อาศัยบารมี ของพระสีวลีเถระนี่เอง ทําใหผูที่เคารพบูชาทานไดรับผล เปนความสงบสุขรมเย็น 
และสมบูรณพูนสุขดวยโภคทรัพย พระสีวลีเถระเปนพระอรหันตที่มีบารมีทางดานโชคลาภ ได
เผยแผพระพุทธศาสนาทําใหพุทธศาสนิกชนศรัทธาเลื่อมใสในดานโชคลาภ สังคมไทยในปจจุบนั
ที่ยังยึดติดกับความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง จึงสอดคลองกับประวัติของพระสีวลีเถระผูมี
บุญญาธิการในดานโชคลาภ จึงทําใหสังคมไทยกราบไหวพระสีวลีเถระเพื่อหวังในลาภสักการะ
แบบทานแตที่จริงแลวเปนการสั่งสมบุญกุศลมาแตชาติปางกอน 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่  2 พบวา ความเชื่อเรื่องพระสีวลีของชาวพุทธใน
สังคมไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดพิษณุโลก เชื่อวาผูใดไดบูชาพระสีวลีเถระแลว จะไดรับโชคลาภ
เงินทองไหลมาเทมา ดานคติความเชื่อของชาวจังหวัดพิษณุโลกนั้นพบวา ประชาชนเปน
พุทธศาสนิกชนนั้น ไมคอยไดปฏิบัติและยึดมั่นศรัทธาเฉพาะแตพระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆเพียงเทานั้น และจากภาวการณที่มีอยูในปจจุบัน จะเห็นไดวา กระแสของสังคมที่มี
ความนิยมตอวัตถุมงคล เปนสวนที่กระตุนใหผูคนตางหันมาหาวัตถุมงคล ดังเชน พระสีวลี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหคนรูสึกวามีที่พึ่งหรือมีความหวังในเรื่องโชคลาภ การงาน คาขายร่ํารวย
อยูบาง จากพลังอํานาจของวัตถุมงคล ความเชื่อเกี่ยวกับพระสีวลีตามประเพณีพิธีกรรมเปน
พฤติกรรมที่แสดงออกของคนในสังคมแตละสังคม ซึ่งชาวพิษณุโลกสวนใหญใหการยอมรับ แลว
นํามาเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติ เพื่อกอใหเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต และสืบทอดกันมาเปน
เวลานาน  

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 3 พบวา การบูชาพระสีวลีของชาวพุทธในเขตจังหวัด
พิษณุโลก เชื่อวาการบูชาพระสีวลีจะทําใหเกิดลาภร่ํารวยในการคาขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจ
ติดตอศัตรูหมูมารที่มุงราย จะกลับกลายเปนมิตร มีแตความสุขสันติเปนสิริมงคลชีวิต ความเชื่อ
เกิดข้ึนไดแตในความเปนจริงชาวพุทธทุกทานมีหนาที่เปนของตนเอง คือ ขยัน อดทน ทุกอยาง
สําเร็จ รุงเรืองดวยตัวของตนเอง สวนมากนั้นนับถือและเลื่อมใสอยางมาก สังเกตไดจากในตัว
จังหวัดพิษณุโลก อําเภอ ตําบลหรือแมแตหมูบานตาง ๆ ทุกวัดจะมีพระพุทธรูปหรือพระพุทธ
ปฏิมาประจําวัดของตนเปนสําคัญโดยเฉพาะ พระสีวลี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ประชาชนชาว
จังหวัดพิษณุโลกมีการสักการบูชาเกือบทุกวัด ความเชื่อการกราบไหวบูชาพระสิวลีแลวชีวิตจะมี
แตความเจริญรุงเรือง และเคล็ดลับอีกอยางหนึ่งที่จะชวยทําใหสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นก็คือ การ
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ทําบุญทําทานใหกับคนที่ยากไรหรือคนที่เดือดรอน ซึ่งการทําบุญทําทานนี้ก็สามารถทําไดหลาย
วิธี ทั้งการบริจาคเงินหรือสิ่งของ และทุกครั้งในการทําบุญจะตองอุทิศบุญสงไปใหพระสีวลีทุก
ครั้ง เพราะนั้นจะถือวาเปนการสงบุญของตัวเองเพื่อเชื่อมไปถึงพระสีวลี เพื่อใหทานรับรูถึง
ความตองการของเรา ฉะนั้นหัวใจสําคัญหรือเคล็ดลับในการบูชาพระสีวลีก็คือ การทําบุญทํา
ทานดวยใจที่บริสุทธิ์นั่นเอง 

 
องคความรูใหมจากการวิจัย 

ระบุองคความรูอันเปนผลมาจากการวิจัย ความเชื่อและการบูชาพระสิวลีของชาวพุทธ
ในสังคมไทย เปนความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพระสีวลีเถระเปนพระอรหันตที่ไดรับการยก
ยองเปนเอตทัคคะผูเลิศในทางผูมีลาภมาก คนไทยเชื่อวาผูใดไดบูชาพระสีวลีเถระแลว จะไดรับ
โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เช่ือกันวาบุคคลใดไดบูชา พระสีวลี แลวจะไดรับทรัพยมหาศาล มี
เงินทองไหลมาเทมา ไมขัดสน ไมอับจนตลอดไป ดังกุศโลบายใหชาวพุทธเชื่อเรื่องการบูชาพระ
สีวลี เปนความเชื่อของการบูชาพระสีวลีในเรื่องการขอโชคลาภของชาวจังหวัดพิษณุโลก และ
พระสีวลีก็ใหศีลใหพรวา “จงเจริญรุงเรืองดวยทรัพยสิน เงินทองจากการคาขาย เงินทองไหลมา
เทมา สมความมุงมาดปรารถนาดวยเถิด” 

 
สรุป 

สรุปในภาพรวมของบทความ สรุปแนวทางผลการวิจัยและไดเสนอในเชิงนโยบาย จาก
การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระสีวลีของชาวพุทธในจังหวัดพิษณุโลก ทําใหทราบวาพระสีวลีมี
ความสําคัญในสงเสริมนําสูการพัฒนาชุมชนในหลายดาน ทั้งดานสังคม ดานศาสนา พิธีกรรม 
จิตใจ ดานเศรษฐกิจวิถีการดําเนินชีวิตการศึกษา ดานประเพณีวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีความสําคัญและสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับพระสีวลีในดานโชคลาภ พระสีวลีเถระ 
ไดรับยกยองในทางผูมีลาภมากดวยอํานาจบุญที่ทานพระสีวลี ไดบําเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต
อดีตชาติ เปนปจจัยสงผลใหทานเจริญดวยลาภสักการะ ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ความเชื่อเปนสิ่งที่ดี 
เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหชาวจังหวัดพิษณุโลกมีความขยัน อดทนในการใชชีวิตที่มีคุณภาพ
ที่ดีตอไป 
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ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความเชื่อและการบูชาพระสิวลีของชาวพุทธใน
สังคมไทย ผูวิจัยเห็นวา  

 1) การดําเนินชีวิตในปจจุบันจําเปนตองมีแนวคิด กรอบ ยึดหลักที่ถูกตอง หรือ
แผนที่นําทาง เพื่อนําพาชีวิตไปสูเปาหมายตามเจตนารมณ จึงควรตั้งเปาหมายไวใหชัดเจน 
มั่นคง เด็ดเดี่ยว แมบางครั้งอาจตองฝาฟนอุปสรรคที่จะพึงบังเกิด ก็จําตองยึดมั่นในความเชื่อ
แหงตนใหไดเพื่อบรรลุผลสําเร็จสูงสุดของชีวิต  

 2) บุคคลผูที่มุงหวังจะใหลาภและสักการะเกิดขึ้นแกตนเองเหมือนพระสีวลีเถระ
ควรศึกษาประวัติของทานใหละเอียดวาตั้งแตอดีตชาติจนถึงชาติปจจุบันนั้นทานไดสรางสมบุญ
บารมีเอาไวอยางไรบาง ใชเวลานานเทาไร และกวาจะมาเสวยผลบุญในชาตินี้คือความเปนผูมี
ลาภมาก ทั้งนี้เพื่อเขาถึงความเปนจริงของชีวิตที่วา ไมมีอะไรที่จะไดมาดวยการออนวอนบูชา
หรือปรารถนาเพียงอยางเดียว ทุกสิ่งที่ไดมาลวนตองมีการลงมือกระทําประกอบกับความ
พยายามอยางไมลดละทั้งสิ้น สังคมไทยปจจุบันตองการความมั่นคงในชีวิตใหกับตนเองดวย
วิธีการตาง ๆ ของแตละคน สิ่งหนึ่งที่จะเปนบันไดสูความสําเร็จ คือ การขยัน อดออม ทั้งนี้ควร
ปลูกฝงและชี้แนะแนวทางดานตาง ๆ ใหแพรหลายยิ่งขึ้นและเขาใจทั่วถึง ซึ่งจําเปนตองยึด
หลักธรรมเปนสําคัญจึงจะทําใหประสบความสําเร็จนั้น ๆ เมื่อหลักธรรมนําความเชื่อไดวาสังคม 
เศรษฐกิจ และองคประกอบอื่น ๆ จะพัฒนาสูความเจริญสถาพรยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความเชื่อและการบูชาพระสิวลีของชาวพุทธใน
สังคมไทย” นั้น ผูวิจัยเห็นวา ยังมีประเด็นที่นาสนใจในการพิจารณานํามาวิจัยเพิ่มเติม 
ดังตอไปนี้ 

 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาสังคมโดยอาศัยความเชื่อที่มีตอพระสีวลีในจังหวัด
พิษณุโลกหรือจังหวัดใกลเคียง 

 2) ศึกษาความสําคัญของพระสีวลีที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตชุมชนในเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
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 3) ศึกษาพุทธวิธีการสั่งสอนตามหลักของพระอสีติมหาสาวกรูปอื่น ๆ กับการ
แกปญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือพฤติกรรมดานใดดานหนึ่งของสังคม 
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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของปฐมสังคีติกถาที่มีตอการเทศนแจง 
3 ธรรมาสน ในสังคมไทย” เปนการศึกษาวิจัยเฉพาะภาคเอกสาร มีวัตถุประสงคในการศึกษา 
คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการทําปฐมสังคีติกถาในพระไตรปฎก 2) เพื่อศึกษาการเทศนแจง 3 
ธรรมาสน ในสังคมไทย 3) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของปฐมสังคีติกถาที่มีตอการเทศนแจง 3 
ธรรมาสน ในสังคมไทย 
 จากการศึกษาพบวา ปฐมสังคีติกถาน้ี พระมหากัสสปะเปนผูริเริ่ม โดยปรารภคําของสุ
ภัททภิกษุผูบวชตอแก กลาวจวงจาบพระธรรมวินัย เมื่อพระศาสดาทรงปรินิพพานไดเพียง 7 
วัน เทานั้น เปนเหตุ ทําที่กรุงราชคฤห ในปที่ทรงปรินิพพานนั้นเอง การกสงฆ 500 รูป ไดพระ
เจาอชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก กระทําอยู 7 เดือนจึงสําเร็จ 
 นับตั้งแต เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจตั้งแตแสดงพระธรรมจักร
กัปปวัตนสูตร ตราบเทาโปรดสุภัททปริพาชกผูเปนปจฉิมเวไนยใหไดศรัทธาและเลื่อมใส
อุปสมบทเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทาแลว ก็ทรงเสด็จเขาสูปรินิพพาน ณ สาลวันแหงมัลลกษัตริย 
ใกลนครกุสินารา เมื่อปมะเส็ง นพศก กลางเดือน 6 วันอังคาร ใกลรุง เมื่อถวายพระเพลิงพระ
บรมสรีระแลวได 7 วัน พระมหากัสสปะมาระลึกถึงถอยคําของสุภัททภิกษุตอแก กลาวจวงจาบ
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พระธรรมวินัย เมื่อครั้งเดินทางมาแตเมืองปาวา วา ดูกอน อาวุโส ทานทั้งหลายอยาไดเศราโศก
รองไหไปเลย เราพนดวยดีแลว พระสมณโคดมนั้นยังมีชีวิตอยูกลาววาสิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไมควร เธอ
หามปรามนั่นๆ นี่ๆ แตนี้ไป เรามีความสบายแลว มีความปรารถนาจะกระทําการสิ่งใดก็กระทํา
สิ่งนั้น พระมหากัสสปะระลึกถึงถอยคําของสุภัททภิกษุดังนี้แลว ก็เกิดสังเวชในใจวา พระมหา
กรุณาธิคุณเจานิพพานไดไมกี่วัน ก็บังเกิดขึ้นซึ่งเสี้ยนหนามในพระพุทธศาสนา สืบไปภายหนา
อลัชชีภิกษุสําคัญวา พระธรรมวินัยนี้หาครูอาจารยมิไดแลว ไดเพื่อนอลัชชีมากขึ้น ก็จะทําพระ
ธรรมวินัยใหเสื่อมสูญเสียเร็วพลัน เราควรจะทําการสังคายนา พระธรรมวินัยเถิด 
 พระมหากัสสปะดําริเชนนี้แลวจึงแจงแกสงฆทั้งปวง ฝายภิกษุทั้งหลายเมื่อไดฟงถอยคาํ
ชักชวนในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยขอบพระมหากัสสปะแลวก็พากันอํานวยตาม จึงได
คัดเลือกพระอรหันตผูไดปฏิสัมภิทาแตกฉานในพระไตรปฎก คณนาไดหารอยองค ตกลงกันวา
จะทําสังคายนาที่กรุงราชคฤห เพราะอุดมไปดวยโคจรบิณฑบาตและมากไปดวยเสนาสนะ  
 เมื่อพระสังคีติกาจารยไปพรอมกัน ณ พระนครราชคฤหถวนทั้งหารอยพระองคแลว ก็
เขาไปถวายพระพรทูลขอหัตกรรมแตพระเจาอชาตศัตรูราชปฏิสังขรณมหาวิหาร 18 ตําบล 
กระทําการสังคายนาที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต โดยมีพระมหากัสสปะเปนผู
ปุจฉา มีพระอุบาลีเปนผูวิสัชนาในสวนของพระวินัย มีพระอานนทเปนผูวิสัชนาในสวนของพระ
ธรรม 

การเทศน 3 ธรรมาสนนี้ ใหเรานั้นนึกยอนไปหลังพุทธปรินิพพาน 3 เดือน ที่พระมหา
เถร ทั้ง 3 คือ พระมหากัสสปะ พระอุบาลี พระอานนท รวมกันเปนกําลังสําคัญในการทํา
สังคายนา คือ รอยกรอง รวบรวม ตรวจสอบ พระธรรมวินัย วาอะไรเปนธรรม อะไรเปนวินัย 
อะไรผิด อะไรถูก อะไรเปนอาบัติหนัก อะไรเปนอาบัติเบา เปนการตรวจสอบกันโดยมุขปาฐะ
และถือพระธรรมวินัยนี้เปนศาสดาแทนพระพุทธองค หลังพระองคทรงปรินิพพานไปแลว  
 การเทศน 3 ธรรมาสน ในพิธีแจงหรือเทศนแจง 3 ธรรมาสนนี้ ก็โดยปรารภความไม
เที่ยงของชีวิตของผูเสียชีวิตนั้นเอง เปนการถือโอกาสนี้สังคายนาพรรณนาพระคุณของผูที่
เสียชีวิตเขาไปหาหลักธรรมตางๆ นอกจากนี้ยังเปนการปลอบโยนความเศราโศกเสียใจของญาติ
พี่นอง เปนการนําธรรมมาเปนโอสถ เปนเครื่องนําสติใหไมเปนผูไมประมาทในการดําเนินชีวิต 
 การเทศน 3 ธรรมาสนนั้น จะโดยปรารภเหตุใดก็ตาม นั่นคือ เปนการจําลองมาจาก
การทําสังคายนาตั้งแตครั้งที่ 1 นั่นเอง โดยมีผูถาม 1 ทาน มีผูตอบพระวินัย 1 ทาน มีผูตอบ
พระสูตรและพระอภิธรรม 1 ทาน โดยที่พระผูเทศนที่มีอายุพรรษามากจะถูกสมมติเปนพระ
มหากัสสปะมีหนาที่ ในการปุจฉาหรือวาไตสวนทวนถามปญหาตางๆ พระผูเทศนที่มีอายุพรรษา
รองลงมาจะถูกสมมติเปนพระอุบาลีมีหนาที่วิสัชนาหรือวาตอบในสวนของพระวินัย พระผูเทศน
ที่มีอายุพรรษารองลงมาอีก จะถูกสมมติเปนพระอานนทมีหนาที่วิสัชนาหรือวาตอบในสวนของ
พระสูตรและพระอภิธรรม  
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ดังนั้น จึงกลาวไดวา อิทธิพลของปฐมสังคีติกถาน้ัน มีตอการเทศนแจง 3 ธรรมาสน ใน
สังคมไทย 

 

คําสําคัญ : การเทศนแจง 3 ธรรมาสน  
 
 
Abstract 

Thesis “An analysis of the influence of the first meditation on preaching 
and explaining three pulpits in Thai society” This is a research study only in the 
document sector. The objectives of the study are as follows 1) To study the 
pattern of doing the first meditation on preaching in the Tripitaka. 2) To study 
the preaching of 3 pulpit in Thai society. 3) To analyze the influence of the first 
meditation on preaching on the preaching of the 3 pulpits in Thai society. 

The study found that this first meditation Phramaha Kassapa was the 
initiator. by the preface of Suphattha, a monk who continued to ordain slander 
the Dharma and Discipline When the Master nirvana away for only 7 days, which 
is the reason for doing this at Rajagaha In the year of his nirvana, the sangha of 
500 monks became patronized by Lord Ajata as his patronage, thus 
accomplishing seven months. 

Since when the Blessed One practiced the Buddha's teachings since 
preaching the Dharma Chakrapavatana Sutta As long as he pleases Suphadtha 
who is the deceased person to have faith and to be ordained as an ehikkhu He 
entered nirvana at the Salwan of the Malla King. near Kusinara in the Year of 
the Snake, in the middle of the 6th lunar month, on Tuesday, near dawn, after 
seven days of the cremation of His Majesty's body, slander the Dharma and 
Discipline When he came from Pava, saying, "Old man, do not weep. We're 
done. The recluse Gotama, who was still alive, said that this should not She 
forbids that, here and there, but from now on, we are comfortable Desire to do 
anything, do it. Phra Maha Kassapa remembered the words of Suphattha monks 
as follows. had a misunderstanding in his mind that His Majesty the King of 
Nirvana for a few days It happened that the thorns in Buddhism Continuing in 
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the future, the important monk Alachji said: This Dharma and Discipline can no 
longer find a teacher. Get more Alushi friends It will cause the Dharma and 
Discipline to deteriorate quickly. We ought to reconsider the Dharma and 
Discipline. 

Mahakassapa expressed this idea and informed all the monks. Bhikkhus, 
having heard the persuasion of the Dharma and the Vinaya had informed the 
Maha Kassapa and followed, therefore, chose five hundred arahants who 
practiced well in the Tripitaka Agreed to do a council at Rajagaha because he 
was rich around the alms round and full.  

When all five hundred Phra Sangkitikachan went together at Phra 
Nakhon Ratchasima then went in to offer blessings to ask for the handiwork of 
King Ajattasatharaj to restore the cathedral in 18 sub-districts and perform a 
synagogue at the Sattaban Khuha cave beside Mount Webharabanphot with 
Phra Maha Kassapa as a priest There is a Rupali who is a disciple of the Vinaya. 
Anon is the one who is enlightened in the part of the Dharma. 

Preaching these three pulpits, let us think about three months after the 
Buddha's nirvana, where the 3 Great Synods, namely Phra Maha Kassapa, Phra 
Upali, and Phra, Phra Ananda, together were important forces in the Sangkhana 
which was to verse, collect and examine the Dharma. Discipline what is fair 
What is discipline, what is wrong, what is right, what is a serious offense? what is 
a light offense It is checked by the oral and holds this Dharma Vinaya as a 
teacher instead of the Buddha? After His Highness passed away. 
 Preaching the three pulpits in the preaching ceremony or explaining the 
3 pulpits, preaching the impermanence of the life of the deceased itself. It is to 
take this opportunity to discuss the grace of the deceased to find various 
dharma principles. It is also comforting for the sorrow of relatives. It is the 
introduction of Dharma as medicine. It is a tool to lead the mind to not be 
careless in life. 
 Preaching the 3 pulpits, regardless of any reason, is a simulation from 
the first seminar, with 1 questioner, one answering to the Vinaya, one answering 
to the Sutras, and the Abhidhamma. A preacher who has a very old age is 
assumed to be a Mahakassapa with duties. In questioning or questioning various 
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problems A preacher who is less than a year old is assumed to be a preacher 
who has the duty of teaching or answering in part of the Vinaya. A preacher 
who is inferior in age will be assuming that Ananda must enlighten or answer 
the part of the Sutra and the Abhidhamma. 

Therefore, it can be said that influence of the First Sangkhittha 
Concerning the preaching and expounding on the three pulpits in Thai society. 

 

Keywords : preaching 3 pulpit 
 
 
บทนํา 
 

การเทศนาซึ่งเปนรูปการเผยแผศาสนาของพระสงฆ การเทศนาธรรมนี้ ถือวาเปน
ภาระหนาที่ของพระสงฆหรือบุคคลากรทางศาสนาตามประเพณีนิยมของชาวไทยโดยเปน
รูปแบบการเทศนอานิสงส 1 ธรรมาสนบาง เทศน 2 ธรรมาสนบาง เทศน 3 ธรรมาสนบาง 
เทศนทํานองแหลบาง เพื่อกลอมจิตใจใหออนโยนนอมใจเขาหาปฏิบัติธรรม ธรรมะนั้นเปนสิ่งดี
มีคาในตัวแลว ขอสําคัญอยูวาพระสงฆมีเทคนิคหรือวิธีการคัดเลือกสรรหลักธรรมะที่เหมาะแก
โอกาสแกสถานที่แกบุคคลระดับ ตาง ๆ อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีเทคนิคการพูดใหดี
จนกระทั่งผูคนติดตามฟง หากไมไดฟง คราใดดูเหมือนวาชีวิตไมสมบูรณแขนขาพิการไปขางใด
ขางหนึ่งอยางนั้น การติดตามที่วานี้ ฝรั่งเขาเรียกวา impression ภาษาบาลีใชคําวา เสนหซึ่ง
แปลวายางใย เปรียบเสมือนแมเหล็กที่จะเกาะติด สิ่งสองสิ่งขึ้นไปเขาไวดวยกัน นักรอง 
นักแสดงบางคนมีแฟนเพลง แฟนละครติดตามมากมายสามารถตั้งเปนสโมสรของดาราคนนั้น
คนน้ีแมกระทั่งนักจัดรายการวิทยุก็ติดตามกัน 

ในครั้งพุทธกาลก็มีพระวักกลิที่คอยติดตามชมรูปพรรณรัศมีของพระพุทธเจาอันที่จริง
พระพุทธเจาทรงรูวาระจิตของพระวักกลิ จึงตรัสกับพระวักกลิวาดูกอนวักกลิ เธอจะตามดูกาย 
อันเปอยเนาของเราไปทําไม จะมีประโยชนอะไรกับกายอันเปอยเนานี้ ขอใหเธอทราบ ผูใดเห็น
ธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา ผูใดเห็นเราผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม พระพุทธเจามีอุบายชั้นเลิศโดย
พยายามใหพระวักกลิมองเห็นกายของพระองคเปนทางผานไปสูความเขาใจธรรม  

อีกทานหนึ่ง พระสารีบุตรพิศวงกับรูปพรรณของพระอัสสชิถึงกับถามวา รูปกายของ
ทาน ผุดผองยิ่งนัก ใครเปนศาสดาทาน ทานบวชสํานักใคร แลวก็ขอฟงเทศนากับพระอัสสชิ  
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แมขณะที่พระอัสสชิกําลังบิณฑบาต พระอัสสชิก็ยอมเทศนาใหฟงดวยวลีสั้นๆ ที่วา ธรรมใดเกิด
แตเหตุ จะดับไปก็เพราะเหตุดับกอน พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น 

การเทศนแจง 3 ธรรมาสนในสังคมไทยนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากการทําปฐมสังคีติกถา 
ซึ่งมีการปุจฉา-วิสัชนาพระธรรมวินัย 

ในการสังคายนาดังกลาวนั้น มีพระมหากัสสปเถรเจาเปนผูปจุฉา มีพระอุบาลีเถรเจา
เปนผูวิสัชนาในสวนของพระวินัย มีพระอานนทเถรเจาเปนผูวิสัชนาในสวนของพระธรรม ทําให
เห็นไดวา การปุจฉา-วิสัชนานั้น มีมาตั้งแตครั้งสังคายนาครั้งที่ 1 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของปฐมสังคีติกถาที่มีตอ
การเทศนแจง 3 ธรรมาสน ในสังคมไทย ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากการทําปฐมสังคีติกถาใน
พระไตรปฎกที่มีการปุจฉา-วิสัชนา มาใชในการเทศนแจง 3 ธรรมาสนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการทําปฐมสังคีติกถาในพระไตรปฎก 
 2. เพื่อศึกษาการเทศนแจง 3 ธรรมาสน ในสังคมไทย  
 3. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของปฐมสังคีติกถาที่มีตอการเทศนแจง 3 ธรรมาสน ใน
สังคมไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 

 1. ขอบเขตเน้ือหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 
1) ศึกษารูปแบบการทําปฐมสังคีติกถาในพระไตรปฎก โดยศึกษาตามที่ปรากฏใน

คัมภีรพระพุทธศาสนา หลักฐานขอมูลชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎก หลักฐานขอมูลชั้นทุติยภูมิ 
คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา แนวอธิบายขยายความของนักวิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสาร และ
งานเขียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ 

2) ศึกษาการเทศนแจง 3 ธรรมาสน ในสังคมไทย 
   3) ศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของปฐมสังคีติกถาที่มีตอการเทศนแจง 3 ธรรมาสน ใน
สังคมไทย 
 

 2. ขอบเขตแหลงขอมูล 
  1) คัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เอกสาร ตํารา ใบลาน 
  2) ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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รูปแบบการทําปฐมสังคีติกถาในพระไตรปฎก 
 

เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูพระปรินิพพานถวายพระเพลิงแลวได 7 วัน 
พระมหากัสสปเถรเจา ระลึกถึงถอยคําอันพระสุภัททวุฑฒบรรพชิตผูบวชภายแก กลาวติเตียน
พระธรรมวินัยตอพระสงฆทั้งหลาย ซึ่งพากันเดินมาจากปาวานคร หยุดพัดพักรอน ณ ระหวาง
มรรคาวา ทานทั้งหลายอยาเศราโศกร่ําไรระลึกถึงพระสมณโคดมเลย นับแตนี้ไปพวกเรา
ทั้งหลายจักพนจากอํานาจกดขี่ดวยองคพระสมณโคดม เมื่อเธอยังอยูนั้น จูจี้ ชางวากลาว ติ
เตียน เบียดเบียน หามปรามตางๆ เปนขอขัดขวางแกการสะดวกของเรายิ่งนัก สิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไม
ควร เธอพร่ําวาตางๆ บัดนี้เธอนิพพานลวงลับไป ก็เปนอันพนจากความทุกขของพวกเราแลว 
พวกเราทานทั้งปวงปรารถนาจะกระทําสิ่งใด เราก็กระทําสิ่งนั้นไดตามประสงค หามีผูจํานงวา
กลาวไม 

พระมหากัสสปเถรเจา ครั้นระลึกถึงถอยคํานี้แลว ก็เกิดธรรมสังเวชสลดจิตวา สมเด็จ
พระธรรมสามิสราบรมศาสดาเจาเสด็จเขาสูพระปรินิพพานไดไมกี่วัน มาควรแลวหรือ จะบังเกิด
หลักตอเสี้ยนหนามขึ้นในพระบวรพุทธศาสนา นับแตนี้ อลัชชีภิกษุทั้งหลายสําคัญวาพระธรรม
และพระวินัยหาครูบาอาจารยมิได พึงยังธรรมและวินัยใหอันตรธานเสื่อมสูญเสียโดยเร็วพลัน 
อยากระนั้นเลย อาตมะจะทําสังคายนาพระธรรมวินัยของสมเด็จพระจอมไตร ซึ่งพระองคทรง
ตรัสไวเปนรากแกวแหงพระศาสนา 

พระมหากัสสปเถรเจาดําริอยางนี้แลว ทานจึงถือเอาถอยคําแหงพระสุภัททวุฑฒบรร
ชิต ที่วากลาวติเตียนพระธรรมวินัยขึ้นเปนอุปตติเหตุบอกแจงแกพระสงฆทั้งปวงวา ดูกอนทาน
ทั้งหลาย ถอยคําของพระสุภัททวุฑฒบรรพชิตนี้ เปนเสี้ยนหนามตอพระบวรพุทธศาสนา หาก
อธรรมวาทีภิกษุและอวินยวาทีภิกษุ ไดพรรคพวกมากมีกําลังมากขึ้นแลว ก็จะย่ํายีธรรมวาที
ภิกษุและวินยวาทีภิกษุใหปราชัย พระธรรมวินัยก็จะถึงซึ่งอันตรธานเสื่อมสูญเร็วพลัน สมควรที่
เราทั้ งหลายจะสังคายนา พระธรรมวินัยซึ่ง เปนรากแกวของพระพุทธศาสนา เพื่อที่
พระพุทธศาสนาจะไดดํารงอยูสิ้นกาลนาน 
 

1. สังคีตินิทาน วาดวยมูลเหตุการณทําสังคายนาครั้งท่ี 11 
ครั้งนั้น2 ทานพระมหากัสสปะเรียกภิกษุทั้งหลายมา กลาววา “ทานทั้งหลาย คราว

หนึ่ง ผมพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ 500 รูป เดินทางไกลจากกรุงปาวาไปกรุงกุสินารา 
ขณะที่ผมแวะขางทางนั่งพัก ณ ควงไมแหงหนึ่ง 
                                                             

1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
เลม 1 พระวินัยปฎก มหาวิภังค ภาค 1 บทนํา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2560), หนา 375-381. 
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สมัยนั้น อาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑารพจากกรุงกุสินารา เดินสวนทางจะไปกรุงปาวา 
ทานทั้งหลาย ผมไดเห็นอาชีวกนั้นเดินมาแตไกล ครั้นแลวจึงถามอาชีวกนั้น ดังนี้ วา “ทาน
ทราบขาวพระศาสดาของเราบางไหม” 

อาชีวกตอบวา “เราทราบ พระสมณะโคดมปรินิพพานได 7 วันเขาวันนี้ เราถือดอก
มณฑารพดอกนี้มาจากที่ปรินิพพานนั้น”ทานทั้งหลาย  

บรรดาภิกษุผูยังไมปราศจากราคะ บางรูปประคองแขนคร่ําครวญลมลงกลิ้งเกลือกไป
มาเหมือนคนเทาขาดเพอรําพันวา “พระผูมีพระภาคปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตปรินิพพานเร็ว
นัก ดวงตาในโลกอันตรธานไปเสียแลว”  

สวนภิกษุทั้งหลายที่ปราศจากราคะ มีสติสัมปชัญญะ ก็อดกลั้นไววา “สังขารทั้งหลาย 
ไมเที่ยงจะหาความเที่ยงแทในสังขารนี้แตที่ไหนเลา”3 

ทานทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ผมไดกลาวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ วา “พอเถิด พวกทานอยา
โศกเศรา อยาคร่ําครวญไปเลย พระผูมีพระภาคตรัสบอกไวกอนแลวมิใชหรือวา ความเปนตางๆ 
กัน ความพลัดพราก ความผันแปรเปนอื่นจากสิ่งที่รักใครชอบใจทุกอยางมีอยูเสมอ สิ่งที่เกิดแลว 
เปนแลว ถูกปรุงแตงแลว มีความแตกสลายเปนธรรมดา อยาไดเสื่อมสลายไปเลยนั้น จะหาได
แตที่ไหนในฐานะนี้ นั่นไมใชฐานะที่จะมีได” 

ทานทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุผูบวชตอนแกชื่อสุภัททะ4 น่ังอยูในที่ประชุมนั้น ไดกลาว
กับภิกษุทั้งหลายดังนี้ วา “พอทีเถิด พวกทานอยาโศกเศรา อยาคร่ําครวญเลย พวกเรารอดพน
ดีแลว จากพระมหาสมณะรูปนั้นที่คอยจ้ําจี้จ้ําไชพวกเราอยู วา ‘สิ่งนี้ควรแกพวกเธอ สิ่งนี้ไมควร
แกพวกเธอ’ บัดนี้ พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จักทําสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใด ก็จักไมทําสิ่งนั้น” 

พระมหากัสสปะ กลาววา ทานทั้งหลาย เอาเถิด พวกเราจะสังคายนาพระธรรมและ
พระวินัยกัน กอนที่อธรรมจะรุงเรือง ธรรมจะถูกคัดคาน สิ่งมิใชวินัยจะรุงเรือง วินัยจะถูก
คัดคาน กอนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง พวกธรรมวาทีจะออนกําลัง พวกอวินยวาทีจะมีกําลัง 
พวกวินยวาทีจะออนกําลัง 
 

พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทําสังคายนา 
ภิกษุทั้งหลายกลาว วา “ทานผูเจริญ ถาเชนน้ัน ขอพระเถระโปรดเลือกภิกษุทั้งหลาย

เถิด” ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะจึงคัดเลือกพระอรหันตได 499 รูป ภิกษุทั้งหลายไดกราบ
เรียนทานพระมหากัสสปะดังนี้ วา “ทานผูเจริญ ทานพระอานนทนี้ ยังเปนเสขบุคคลก็จริง แต
ไมลําเอียงเพราะความชอบ เพราะความชัง เพราะความหลง เพราะความกลัว 
                                                                                                                                                                    

2 ที.ม (แปล) 10/231/141 
3 ที.ม. (แปล) 10/231/174 
4 วิ.ม. (แปล) 5/303/137 
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อนึ่ง ทานพระอานนทนั้น ไดศึกษาพระธรรมและวินัยเปนอันมากในสํานักของพระผูมี 
พระภาค ถาเชนนั้น ขอพระเถระโปรดเลือกทานพระอานนทดวย” 

ทานพระมหากัสสปะจึงเลือกทานพระอานนท  
 

กําหนดเขตการอยูจําพรรษา  
ตอมา ภิกษุผูเถระทั้งหลายปรึกษากันดังนี้ วา “พวกเราจะสังคายนาพระธรรมและวินัย

ที่ไหนหนอ” ลําดับนั้น เห็นพรอมกันวา “กรุงราชคฤหมีโคจรคามมากเสนาสนะมีเพียงพอ ทาง
ที่ดีพวกเราพึงอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห สังคายนาพระธรรมและวินัย ภิกษุเหลาอื่นไมพึงอยู
จําพรรษาในกรุง ราชคฤห” 

 

 พระมหากัสสปะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วา 
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาสงฆพรอมกันแลวพึงแตงตั้งภิกษุ 500 รูปนี้ให 

จําพรรษาในกรุงราชคฤหเพื่อสังคายนาพระธรรมและวินัย ภิกษุเหลาอื่นไมพึงจําพรรษาในกรุง 
ราชคฤห น่ีเปนญัตติ  

ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆแตงตั้งภิกษุ 500 รูปนี้ ใหจําพรรษาในกรุงราชคฤห เพื่อ
สังคายนาพระธรรมและวินัย ภิกษุเหลาอื่นไมพึงจําพรรษาในกรุงราชคฤห  

ทานรูปใดเห็นดวยกับการแตงตั้งภิกษุ 500 รูปนี้ใหจําพรรษาในกรุงราชคฤห เพื่อ
สังคายนาพระธรรมและวินัย ภิกษุเหลาอื่นไมพึงจําพรรษาในกรุงราชคฤห  

ทานรูปนั้นพึงนิ่ง ทานรูปใดไมเห็นดวย ทานรูปนั้นพึงทักทวงสงฆแตงตั้งภิกษุ 500 รูป
นี้ให จําพรรษาในกรุงราชคฤหเพื่อสังคายนาพระธรรมและวินัย แลวภิกษุเหลาอื่นไมพึงจํา
พรรษาภายในกรุงราชคฤห สงฆเห็นดวย เพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาขอถือความนิ่งนั้นเปนมติ
อยางนี้  

 

ปฏิสังขรณเสนาสนะที่ทรุดโทรม 
ตอมา ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดเดินทางไปกรุงราชคฤหเพื่อสังคายนาพระธรรมและวินัย  
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายผูเถระไดปรึกษากันดังนี้ วา “พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญ 

การปฏิสังขรณเสนาสนะที่ทรุดโทรม ถากระไร พวกเราจะปฏิสังขรณเสนาสนะที่ทรุดโทรม ใน
เดือนแรก จะประชุมสังคายนาพระธรรมและวินัยตอนกลางเดือน” 
 

ทานพระอานนทบรรลุอรหัตตผล 
ครั้งนั้น ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดปฏิสังขรณเสนาสนะที่ทรุดโทรมในเดือนแรก ลําดับนั้น

ทานพระอานนทคิด วา “พรุงนี้เปนวันประชุม การที่เราผูยังเปนเสขบุคคลอยูจะไปรวมประชุม
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ดวย ไมสมควรเลย” จึงใหเวลากลางคืนเปนสวนมากลวงไปดวยกายคตาสติ5 พอถึงเวลาใกลรุงก็
เอนกาย ดวยตั้งใจวา “จะนอนพัก” แตศีรษะยังไมทันถึงหมอน เทายังไมทันยกขึ้นจากพื้น ใน
ระหวางนี้จิตไดหลุดพนจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย เพราะไมมีความยึดมั่นถือมั่น 
 
รูปแบบการถาม-ตอบ ในปฐมสังคีติกถา 
 

1. เรื่องทานพระอุบาลีตอบคําถามเกี่ยวกับพระวินัย 
 

  ครั้นทานพระอานนทเปนพระอรหันตไดไปสูที่ประชุม ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะ
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วา 

“ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาสงฆพรอมกันแลว ขาพเจาจะสอบถามพระ
วินัยกับทานพระอุบาลี” 

ทานพระอุบาลีจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วา 
“ทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาสงฆพรอมแลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะ

ถามพระวินัย จะไดตอบตอไป” 
ปาราชิกสิกขาบทท่ี 1 

  ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะไดถามทานทานพระอุบาลี วา “ทานอุบาลี พระผูมีพระ
ภาคทรงบัญญัติ ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ณ ที่ไหน” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ณ กรุงเวสาลี ขอรับ” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “ทรงปรารภใคร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ทรงปรารภพระสุทินกลันทบุตร” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “เพราะเรื่องอะไร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “เพราะเสพเมถุนธรรม” 
  จากนั้น ทานพระมหากัสสปะไดถามถึงวัตถุบาง ถามถึงนิทานบาง ถามถึงบุคคลบาง 
ถามถึงพระบัญญัติบาง ถามถึงพระอนุบัญญัติบาง ถามถึงอาบัติบาง ถามถึงอนาบัติบางแหง
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 
 

  ปาราชิกสิกขาบทท่ี 2 
  ทานพระมหากัสสปะถามตอไป วา “ทานอุบาลี พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิก
สิกขาบทที่ 2 ณ ที่ไหน” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ณ กรุงราชคฤห ขอรับ” 
                                                             

5 กายคตาสติ คือ สติอันไปในกาย กําหนดพิจารณากายนี้ใหเห็นวา ประกอบดวยสวนตางๆ ไม
สะอาด ไมงาม นารังเกียจ  
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   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “ทรงปรารภใคร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ทรงปรารภพระธนิยกุมภการบุตร” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “เพราะเรื่องอะไร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “เพราะเรื่องการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให” 
  จากนั้น ทานพระมหากัสสปะไดถามถึงวัตถุบาง ถามถึงนิทานบาง ถามถึงบุคคลบาง 
ถามถึงพระบัญญัติบาง ถามถึงพระอนุบัญญัติบาง ถามถึงอาบัติบาง ถามถึงอนาบัติบางแหง
ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 
  ปาราชิกสิกขาบทท่ี 3 
  ทานพระมหากัสสปะถามตอไป วา “ทานอุบาลี พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิก
สิกขาบทที่ 3 ณ ที่ไหน” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ณ กรุงเวสาลี ขอรับ” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “ทรงปรารภใคร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ทรงปรารภภิกษุหลายรูป” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “เพราะเรื่องอะไร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “เพราะพรากกายมนุษย” 
  จากนั้น ทานพระมหากัสสปะไดถามถึงวัตถุบาง ถามถึงนิทานบาง ถามถึงบุ คคลบาง 
ถามถึงพระบัญญัติบาง ถามถึงพระอนุบัญญัติบาง ถามถึงอาบัติบาง ถามถึงอนาบัติบางแหง
ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 
  ปาราชิกสิกขาบทท่ี 4 
  ทานพระมหากัสสปะถามตอไป วา “ทานอุบาลี พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิก
สิกขาบทที่ 4 ไว ณ ที่ไหน” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ณ กรุงเวสาลี ขอรับ” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “ทรงปรารภใคร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “ทรงปรารภภิกษุชาวฝงแมน้ําวัคคุมุทาทั้งหลาย” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “เพราะเรื่องอะไร” 
   ทานพระอุบาลีตอบ วา “เพราะกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม” 
  จากนั้น ทานพระมหากัสสปะไดถามถึงวัตถุบาง ถามถึงนิทานบาง ถามถึงบุคคลบาง 
ถามถึงพระบัญญัติบาง ถามถึงพระอนุบัญญัติบาง ถามถึงอาบัติบาง ถามถึงอนาบัติบางแหง
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ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ทานพระมหากัสสปะถามพระวินัยของสงฆทั้ง 2 ฝาย6 โดยอุบายนี้
เหมือนกันทานพระมหากัสสปะเปนผูถาม ทานพระอุบาลีเปนผูตอบ 
 

2. เรื่องพระอานนทตอบคําถามเกี่ยวกับพระธรรม  
 

   ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วา “ทาน
ทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาสงฆพรอมแลว ขาพเจาจะสอบถามพระธรรมกับทานพระ
อานนท” 

ทานพระอานนทจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วา “ทานผูเจริญขอสงฆ
จงฟงขาพเจา ถาสงฆพรอมแลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะถามพระธรรมจะไดตอบ
ตอไป” 
  ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะจึงถามทานพระอานนท วา “ทานอานนท พระผูมีพระ
ภาคตรัสพรหมชาลสูตร ณ ที่ไหน” 
  ทานพระอานนทตอบ วา “ณ ที่พระตําหนักในราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา ระหวางกรุงรา
ชคฤหและเมืองนาลันทา ขอรับ” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “ทรงปรารภใคร” 
   ทานพระอานนทตอบ วา “ทรงปรารภสุปปยปริพาชกและพรหมทัตมาณพ” 
  จากนั้น ทานพระมหากัสสปะไดถามถึงนิทานบาง ถามถึงบุคคลบางในพรหมชาลสูตร 
   ทานพระมหากัสสปะถามตอไปวา “ทานอานนท พระผูมีพระภาคตรัสสามัญญผล
สูตรที่ไหน” 
   ทานพระอานนทตอบ วา “ณ ที่วิหารชีวกัมพวัน กรุงราชคฤห ขอรับ” 
   ทานพระมหากัสสปะถาม วา “ตรัสกับใคร” 
   ทานพระอานนทตอบ วา “ตรัสกับพระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร” 
  จากนั้น ทานพระมหากัสสปะไดถามถึงนิทานบาง ถามถึงบุคคลบาง ในสามัญญผลสูตร
แลวถามจนครบทั้ง 5 นิกาย7 ทานพระมหากัสสปะเปนผูถาม ทานพระอานนทเปนผูตอบ 
 
 
 
 

                                                             
6 สงฆทั้ง 2 ฝาย คือ ภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ 
7 นิกาย 5 ไดแก ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย พระอภิธรรม

ปฎกก็จัดเปนขุททกนิกาย (วิ.อ. 1/26) 
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การเทศนแจง 3 ธรรมาสน ในสังคมไทย 
 

ในงานฌาปนกิจศพในสังคมไทยน้ันมีประเพณีนิยมของพุทธบริษัทอยางหนึ่ง คือ จัดให
มีการแสดงพระธรรมเทศนาปฐมสังคีติกถาหรือที่เรียกกันสามัญวา เทศนแจง จะเทศนธรรมาสน
เดียวหรือ 3 ธรรมาสน ก็ขึ้นอยูกับศรัทธาของเจาภาพ ในการเทศนนี้นิยมใหมีพิธีสวดแจงเปน
ทํานองการกสงฆในคราวปฐมสังคายนาดวย จํานวนพระสงฆสวดแจงนี้ รวมทั้งพระเทศนดวย 
เต็มจํานวน 500 รูป จํานวนเทากับคราวที่กระทําปฐมสังคายนาเปนอยางมาก แตผูที่มีกําลัง
นอยหรือในที่ซึ่งหาพระสงฆจํานวน 500 รูปไดยาก จะนิมนตเพียง 50 รูปหรือ 25 รูปก็ได หรือ
นอยกวาที่กําหนดนี้ก็ได  

การเทศนแจงนี้ถือกันวาเปนบุญพิเศษที่ไดอุปถัมภพระสงฆไดทําสังคายนาครั้งหนึ่ง 
ถึงแมเปนการสังคายนาพระธรรมวินัยจําลองมาจากปฐมสังคายนาก็ตาม นับไดวาเปนบุญพิเศษ
ชนิดหนึ่ง ซึ่งยากที่จะสามารถกระทําไดโดยทั่วไป  

การเทศนแจงนี้ หมายถึง การแสดงพระธรรมเทศนาแจกแจงวัตถุและหัวขอใน
พระไตรปฎกออกมาใหที่ประชุมไดทราบและสวดหัวขอที่ตกลงแจกแจงอยางละเอียดนั้นๆ เพื่อ
เปนหลักการทองบนทรงจํากันตอไป 

การแสดงพระธรรมเทศนาปฐมสังคีติกถาหรือการเทศนแจงในงานฌาปนกิจศพนั้น ก็
เพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูที่วายชนม สวนมากจะกระทําใหกับบิดาหรือมารดาที่เสียชีวิต
หรืออาจจะกลาวไดวา กระทําเพื่อแจกแจงคําสั่งและคําสอนของบิดาหรือมารดา วาทานได
กระทําอะไรไวใหกับลูกหลานบาง ทานมีพระคุณกับลูกหลานอยางไร ซึ่งมีพิธีการตั้งแตถวายผา
ไตรบังสุกุลกอนการแสดงพระธรรมเทศนาเปนตนและมีการกรวดน้ําอุทิศสวนบุญสวนกุศลเปน
ปริโยสาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอท่ี 1 พบวา ปฐมสังคีติกถานี้ พระมหากัสสปะเปนผู
ริเริ่ม โดยปรารภคําของสุภัททภิกษุผูบวชตอแก กลาวจวงจาบพระธรรมวินัย เมื่อพระศาสดา
ทรงปรินิพพานไดเพียง 7 วัน เทานั้น เปนเหตุ ทําที่กรุงราชคฤห ในปที่ทรงปรินิพพานนั้นเอง 
การกสงฆ 500 รูป ไดพระเจาอชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก กระทําอยู 7 เดือนจึงสําเร็จ 
 นับตั้งแต เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจตั้งแตแสดงพระธรรมจักร
กัปปวัตนสูตร ตราบเทาโปรดสุภัททปริพาชกผูเปนปจฉิมเวไนยใหไดศรัทธาและเลื่อมใส
อุปสมบทเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทาแลว ก็ทรงเสด็จเขาสูปรินิพพาน ณ สาลวันแหงมัลลกษัตริย 
ใกลนครกุสินารา เมื่อปมะเส็ง นพศก กลางเดือน 6 วันอังคาร ใกลรุง เมื่อถวายพระเพลิงพระ
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บรมสรีระแลวได 7 วัน พระมหากัสสปะมาระลึกถึงถอยคําของสุภัททภิกษุตอแก กลาวจวงจาบ
พระธรรมวินัย เมื่อครั้งเดินทางมาแตเมืองปาวา วา ดูกอน อาวุโส ทานทั้งหลายอยาไดเศราโศก
รองไหไปเลย เราพนดวยดีแลว พระสมณโคดมนั้นยังมีชีวิตอยูกลาววาสิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไมควร เธอ
หามปรามนั่นๆ นี่ๆ แตนี้ไป เรามีความสบายแลว มีความปรารถนาจะกระทําการสิ่งใดก็กระทํา
สิ่งนั้น พระมหากัสสปะระลึกถึงถอยคําของสุภัททภิกษุดังนี้แลว ก็เกิดสังเวชในใจวา พระมหา
กรุณาธิคุณเจานิพพานไดไมกี่วัน ก็บังเกิดขึ้นซึ่งเสี้ยนหนามในพระพุทธศาสนา สืบไปภายหนา
อลัชชีภิกษุสําคัญวา พระธรรมวินัยนี้หาครูอาจารยมิไดแลว ไดเพื่อนอลัชชีมากขึ้น ก็จะทําพระ
ธรรมวินัยใหเสื่อมสูญเสียเร็วพลัน เราควรจะทําการสังคายนาพระธรรมวินัยเถิด 
 พระมหากัสสปะดําริเชนนี้แลวจึงแจงแกสงฆทั้งปวง ฝายภิกษุทั้งหลายเมื่อไดฟงถอยคาํ
ชักชวนในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยขอบพระมหากัสสปะแลวก็พากันอํานวยตาม จึงได
คัดเลือกพระอรหันตผูไดปฏิสัมภิทาแตกฉานในพระไตรปฎก คณนาไดหารอยองค ตกลงกันวา
จะทําสังคายนาที่กรุงราชคฤห เพราะอุดมไปดวยโคจรบิณฑบาตและมากไปดวยเสนาสนะ  
 เมื่อพระสังคีติกาจารยไปพรอมกัน ณ พระนครราชคฤหถวนทั้งหารอยพระองคแลว ก็
เขาไปถวายพระพรทูลขอหัตกรรมแตพระเจาอชาตศัตรูราชปฏิสังขรณมหาวิหาร 18 ตําบล 
กระทําการสังคายนาที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต โดยมีพระมหากัสสปะเปนผู
ปุจฉา มีพระอุบาลีเปนผูวิสัชนาในสวนของพระวินัย มีพระอานนทเปนผูวิสัชนาในสวนของพระ
ธรรม ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 

  1.พระวินัยปฎก ประมวลพระพุทธพจนสวนวินัย แบงไดดังนี้ คือ 
   1) มหาวิภังค ขอบัญญัติเกี่ยวกับพระภิกษุ  
  2) ภิกขุณีวิภังค ขอบัญญัติเกี่ยวกับพระภิกษุณี  
  3) คัมภีรมหาวรรค วาดวยพุทธประวัติตอนปฐมโพธิกาลและพิธีกรรมทางพระ

วินัย 
  4) คัมภีรจุลวรรค วาดวยพิธีกรรมทางพระวินัยตอจากมหาวรรค ความเปนมา

ของภิกษุณี และประวัติการทําสังคายนา 
  5) คัมภีรปริวารวรรค วาดวยขอเบ็ดเตล็ดทางพระวินัย  
 ยกขึ้นเปนพระธรรมขันธได 21,000 พระธรรมขันธ 

 

2.พระสุตตันตปฎก ประมวลพระพุทธพจนสวนพระสูตร แบงออกเปนหมวด
ใหญๆ เรียกวา นิกาย ได 5 นิกาย คือ  

 1) ทีฆนิกาย ประมวลพระสูตรขนาดยาว  
 2) มัชฌิมนิกาย ประมวลพระสูตรขนาดกลาง  
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 3) สังยุตตนิกาย ประมวลพระสูตรที่จัดหมวดหมู เรียกวา สังยุตต มีชื่อตาม
เนื้อหา เชนเกี่ยวกับแควนโกศล เรียกวา “โกสลสังยุตต” เกี่ยวกับมรรคเรียกวา “มรรคสังยุตต”  

 4) อังคุตตรนิกาย ประมวลพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาเปนขอๆ 
 5) ขุททกนิกาย ประมวลหลักคําสอนภาษิตเบ็ดเตล็ด ประวัตินิทานตาง ๆ
ยกขึ้นเปนพระธรรมขันธได 21,000 พระธรรมขันธ 
 

3.พระอภิธรรมปฎก ประมวลพระพุทธพจนสวนพระปรมัตถ แบงออกเปนคัมภีร 
ได 7 คัมภีร คือ 
   1) ธัมมสังคณี วาดวยธรรมะที่ประมวลไวเปนหมวดเปนกลุม เรียกวา “กัณฑ”  
   2) วิภังค จําแนกธรรมออกเปนขอ ๆ แบงออกเปน 18 วิภังค เชน จําแนกขันธ 
เรียกวา “ขันธวิภังค” 

3) ธาตุกถา วาดวยการจัดหมวดหมูธรรมโดยถือธาตุเปนหลัก 
   4) ปุคคลบัญญัติ วาดวยบัญญัติ 6 ประการ และแสดงรายละเอียดเฉพาะ
บัญญัติอันเกี่ยวกับบุคคล 
   5) กถาวัตถุ วาดวยคําถามคําตอบของพระสกวาทีและปรวาที  

  6) ยมก วาดวยธรรมะเปนคู ๆ 
7) ปฏฐาน วาดวยปจจัยคือสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูล 24 อยาง 
ยกขึ้นเปนพระธรรมขันธได 42,000 พระธรรมขันธ 

  จัดเปนพระธรรมขันธเขากันทั้ง 3 ปฎก เปน 84,000 พระธรรมขันธ 
 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอท่ี 2 พบวา การเทศนแจง 3 ธรรมาสนนั้น มีขั้นตอน 
พิธีการ ดังตอไปนี้ คือ 

 1. เสียงสัญญาณระฆังดังขึ้น 
2. พระผูแสดงพระธรรมเทศนา พระมหานาคและพระอันดับขึ้นยังสถานที่บําเพ็ญ 

กุศล  
  3. พระผูแสดงพระธรรมเทศนา พระมหานาคและพระอันดับ ขึ้นยังอาสนสงฆ 
กราบพระพุทธรูปพรอมกัน แลวนั่งลง 

 4. เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ 
 5. เจาภาพจุดธูปเทียนเคารพศพ 
 6. มัคนายกนํากลาวคําบูชาพระ กราบพระ 
 7. มัคนายกนํากลาวคําสมาทานเบญจศีล 
 8. พระมหากัสสปเถรเจา ตั้งพัดใหศีลทีละพากย 
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  9. เจาภาพหยิบผาไตรบังสุกุลสําหรับพระผูแสดงพระธรรมเทศนา มาประนมมือไว 
โดยที่ผาไตรบังสุกุลอยูระหวางแขนทั้งสองขางที่ระดับหนาอกหันหนาไปทางพระผูแสดงพระ
ธรรมเทศนา สวนผาไตรบังสุกุลสําหรับพระมหานาคและผาบังสุกุล ญาติสนิทมิตรสหายก็ทํา
เหมือนกัน โดยหันหนาไปทางพระมหานาคและพระอันดับบนอาสนสงฆ 

 10. มัคนายกนํากลาวคําถวายผาไตรบังสุกุล 
  11. เจาภาพทอดผาไตรบังสุกุลสําหรับพระผูแสดงพระธรรมเทศนาที่หนาหีบศพ 
ญาติสนิทมิตรสหายทอดผาไตรบังสุกุลสําหรับพระมหานาคและทอดผาบังสุกุลสําหรับพระ
อันดับบนอาสนสงฆ (ตองเตรียมวางภูษาโยงที่หนาหีบศพและบนอาสนสงฆไวกอนแลว) 
  12. เจาภาพประเคนพัดแดพระผูแสดงพระธรรมเทศนา (พัดของพระมหานาคจะ
ตั้งไวแลว) 
  13. พระผูแสดงพระธรรมเทศนาพิจารณาผาไตรบังสุกุลที่หนาหีบศพ พระมหา
นาคพิจารณาผาไตรบังสุกุลและพระอันดับพิจารณาผาบังสุกุลบนอาสนสงฆพรอมกัน 
(เจาหนาที่เก็บภูษาโยง) 
  14. พระผูแสดงพระธรรมเทศนาและพระมหานาค พินทุและอธิฐานผาไตรบังสุกุล
และครองผาไตรบังสุกุล  

 15. พระผูแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นยังธรรมาสน  
16.เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระไตรปฎกที่โตะหมูบูชาและจุดเทียนสองธรรม ที่ธรรมาสนพระ
เทศน 
   17. มัคนายกนํากลาวคําถวายขันบูชาธรรม 

 18. มัคนายกนํากลาวคําอาราธนาธรรม   
 19. พระอุบาลีเถรเจา บอกศักราช 
 20. พระอานนทเถรเจา วาอารัมภบทและสมมติหนาที่ซึ่งกันและกัน 
 21. พระมหากัสสปเถรเจา สมมติตนและดําเนินเรื่อง 
 22. พระอุบาลีเถรเจา สมมติตน  
 23. พระมหากัสสปเถรเจา ปุจฉา-วิสัชนาพระวินัยปฎกกับพระอุบาลีเถรเจา 
 25. พระมหานาคและพระอันดับ สวดพระบาลีในสวนของพระวินัยปฎก 
 26. พระอานนทเถรเจา สมมติตน 
 27. พระมหากัสสปเถรเจา ปุจฉา-วิสัชนาพระสุตตันตปฎกกับพระอานนทเถรเจา 
 28. พระอานนทเถรเจา สรุปพระสุตตันตปฎก  
 29. พระมหานาคและพระอันดับ สวดพระบาลีในสวนของพระสุตตันตปฎก 
 30. พระมหากัสสปเถรเจา ปุจฉา-วิสัชนาพระอภิธรรมปฎกกับพระอานนทเถรเจา 
 31. พระอานนทเถรเจา สรุปพระอภิธรรมปฎก 
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 32. พระมหานาคและพระอันดับ สวดพระบาลีในสวนของพระอภิธรรมปฎก 
 33. พระอานนทเถรเจา สรุปพระธรรมเทศนาปฐมสังคีติกถา 
 34. พระอานนทเถรเจา กลาวใหพรทายเทศน เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้  
 35. เจาหนาที่วางภูษาโยงบนอาสนสงฆ 
 36. พระมหานาคและพระอันดับบังสุกุล 
 37. เจาหนาที่เก็บภูษาโยง 

  38. เจาภาพถวายขันบูชาธรรมแดพระผูแสดงพระธรรมเทศนา ถวายขันมหานาค
แดพระมหานาคและถวายปจจัยไทยธรรมแดพระอันดับ 
  39. พระมหากัสสปเถรเจา พระอุบาลีเถรเจา พระอานนทเถรเจา และพระมหา
นาคตั้งพัด พระอันดับประนมมือ 

 40. พระมหากัสสปเถรเจา กลาวอนุโมทนาวิธี (ข้ึนยะถาฯ) 
  41. พระอุบาลีเถรเจา (รับสัพพีติโยฯ) พระอานนทเถรเจา พระมหานาคและ พระ
อันดับสวดตอจากสัพพีติโยฯ และสวดบท อาทาสิ เม... ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง... ไปจนจบ  

 42. มัคนายกนํากราบลาพระ 
 43. พระสงฆทั้งปวง กราบพระพุทธ  
 44. พระสงฆทั้งปวง ลงจากสถานที่บําเพ็ญกุศลศพ (เสร็จพิธี) 

 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอที่ 3 พบวา การเทศน 3 ธรรมาสนนั้น มีทั้งงานที่

มงคลหรืองานทั่วไปที่พิเศษหรือสําคัญมากๆ การเทศน 3 ธรรมาสนในงานมงคลไดพบเห็นในพิธี
ฉลองพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประมาณพุทธศักราช 2536 ณ พระ
อุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เปนการเทศนเรื่องการ
สังคายนาพระไตรปฎก และที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ไดจัดเทศน 3 
ธรรมาสนเปนประเพณี ในฤดูเขาพรรษา แตหลายทานอาจจะพบแตในงานเทศนแจงงานศพ ที่
เจาภาพศพน้ัน มีฐานะ มีบริวารมากๆ เขารวมฟงเทศน  

การเทศน 3 ธรรมาสนนี้ ใหเรานั้นนึกยอนไปหลังพุทธปรินิพพาน 3 เดือน ที่พระมหา
เถร ทั้ง 3 คือ พระมหากัสสปะ พระอุบาลี พระอานนท รวมกันเปนกําลังสําคัญในการทํา
สังคายนา คือ รอยกรอง รวบรวม ตรวจสอบ พระธรรมวินัย วาอะไรเปนธรรม อะไรเปนวินัย 
อะไรผิด อะไรถูก อะไรเปนอาบัติหนัก อะไรเปนอาบัติเบา เปนการตรวจสอบกันโดยมุขปาฐะ
และถือพระธรรมวินัยนี้เปนศาสดาแทนพระพุทธองค หลังพระองคทรงปรินิพพานไป ดังบาลี วา 

 “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต จ ปฺญตฺโต  
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 โส โว มมจฺจเยน สตฺถา”8  
“ดูกรอานนท ธรรมและวินัยใด ซึ่งเราไดแสดงไวแลว บัญญัติแลวแกเธอ

ทั้งหลาย 
ธรรมและวินัยน้ัน จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราลวงลับไป” 
 เราจะสังเกตเห็นไดวา รูปแบบการทํานั้นเหมือนกัน แตตางวัตถุประสงคกัน การ
ปรารภเหตุตางกัน กลาวคือ การทําสังคายนาครั้งที่ 1 ที่กรุงราชคฤหนั้น หลังพุทธปรินิพพานไป
แลว 3 เดือนนั้น ปรารภเหตุที่สุภัททวุฑฒบรรพชิตกลาวจวงจาบพระธรรมวินัย 
 สวนการเทศนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
พุทธศักราช 2536 นั้น ปรารภเหตุถึงการฉลองพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ทําสําเร็จและมีพระไตรปฎก ชื่อฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนของตนเอง ในฐานะที่
เปนสถาบันการศึกษาช้ันสูงของคณะสงฆไทย 
 ในรูปแบบเดียวกันน้ี การเทศน 3 ธรรมาสน ในพิธีแจงหรือเทศนแจง 3 ธรรมาสนนี้ ก็
โดยปรารภความไมเที่ยงของชีวิตของผูเสียชีวิตนั้นเอง เปนการถือโอกาสนี้สังคายนาพรรณนา
พระคุณของผูที่เสียชีวิตเขาไปหาหลักธรรมตางๆ นอกจากนี้ยังเปนการปลอบโยนความเศราโศก
เสียใจของญาติพี่นอง เปนการนําธรรมมาเปนโอสถ เปนเครื่องนําสติใหไมเปนผูไมประมาทใน
การดําเนินชีวิต 
 การเทศน 3 ธรรมาสนนั้นจะโดยปรารภเหตุใดก็ตาม นั่นคือ เปนการจําลองมาจากการ
ทําสังคายนาต้ังแตครั้งที่ 1 นั่นเอง โดยมีผูถาม 1 ทาน มีผูตอบพระวินัย 1 ทาน มีผูตอบพระ
สูตรและพระอภิธรรม 1 ทาน โดยที่พระผูเทศนที่มีอายุพรรษามากจะถูกสมมติเปนพระมหากัส
สปะมีหนาที่ในการปุจฉาหรือวาไตสวนทวนถามปญหาตางๆ พระผู เทศนที่มีอายุพรรษา
รองลงมาจะถูกสมมติเปนพระอุบาลีมีหนาที่วิสัชนาหรือวาตอบในสวนของพระวินัย พระผูเทศน
ที่มีอายุพรรษารองลงมาอีกจะถูกสมมติเปนพระอานนทมีหนาที่วิสัชนาหรือวาตอบในสวนของ
พระสูตรและพระอภิธรรม  

ดังนั้น จึงกลาวไดวา อิทธิพลของปฐมสังคีติกถานั้นมีตอการเทศนแจง 3 ธรรมาสนใน
สังคมไทย 
 
ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของปฐมสังคีติกถาที่มีตอการเทศนแจง 3 ธรรมาสนใน
สังคมไทยน้ัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 

                                                             
8 ที.ม.10/141/147 
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 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

 การศึกษาปฐมสังคีติกถาและการเทศน 3 ธรรมาสนนั้น ตองอาศัยความสนใจในเรื่องนี้
เปนอยางมาก เพราะถาไมสนใจใฝหาความรูในเรื่องนี้แลว จะไมสามารถทําใหเราศึกษาเรียนรู
รูปแบบของการทําปฐมสังคีติกถาในพระไตรปฎกและการเทศนแจง 3 ธรรมาสนไดเลย 
 การเทศนนี้ ถือวาเปนภาระหนาที่ของพระสงฆไมวาจะเปนการเทศน 1 ธรรมาสนบาง 
2 ธรรมาสนบาง 3 ธรรมาสนบาง ขอสําคัญอยูที่วาพระสงฆมีเทคนิคหรือวิธีการคัดเลือก สรรหา
หลักธรรมที่เหมาะแกโอกาส แกสถานที่ แกบุคคลระดับตางๆอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมี
เทคนิคการพูดใหดีจนกระทั่งมีผูคนติดตามฟง หากไมไดฟงคราใดก็ดูเหมือนวาชีวิตไมสมบูรณ 
 พระสงฆผูเทศนนั้น จะตองมีธรรมเทสกธรรม หรือองคแหงธรรมกถึก 5 ประการ9 คือ 
 

 1) อนุปุพฺพิกถา คือ การแสดงธรรมโดยลําดับ 
  นิเทศตามขั้นตอน ตามขบวนการของเรื่อง มีเบื้องตนอยางไร มีเนื้อหาสาระของ

เรื่องอยางไร มีเปาหมายของเรื่องนั้นๆ อยางไร หลักขอนี้ก็คือ การจัดระบบของเรื่องตาม
ความสําคัญกอน-หลังนั่นเอง 

 2) ปริยายทสฺสาว ีคือ แสดงธรรมมีหลักการและเหตุผล 
 การแยกยอย ขยายหัวขอธรรมตางๆใหละเอียดดวยเหตุผล จับจุดสําคัญมาขยาย

ดวยลีลายักเยื้องกอปรดวยบุคลาธิษฐาน อุทาหรณใหเห็นไดชัดเจน 
 3) อนุทยตํ ปฏิจฺจ คือ แสดงธรรมดวยการสงเคราะห 
 มีความรัก มีความปรารถนาดีในการสอน แสวงหาวิทยาการใหมๆมานําเสนอ 

เปลี่ยนทีทาลีลาเพื่อไมใหผูฟงเบื่อหนายเร็ว มีอารมณรวมวัย รวมภาษา รวมความคิด สรางมุข
ลดความตึงเครียด 

 4) น อามิสนฺตโร คือ ไมเพงอามิสหรือเครื่องกัณฑเทศน 
 ไมมุงอามิสสินจาง ไมเห็นแกได ไมหวังผลตอบแทนเกินสิ่งที่ตนเองสามารถ เกิน

ฐานะ เกินภาวะของตนเอง 
5) อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ คือ ไมแสดงธรรมใหกระทบตนและผูอื่นไมพูด

ทํานองยกตนขมทาน ไมพูดกระทบกระทั่งเสียดสีผูอื่น พูดไปตามหลักธรรม ตามเนื้อหาของ
เรื่องนั้นๆ ไมพูดเปนลักษณะของการดาฝากลม ไมยกความดีใหแกตน ไมยกความชั่วใหคนอื่น 
ไมมุงไดเปรียบ 

 

                                                             
9 พระมหาทวี ฐานวโร, ธรรมนิเทศ พุทธวิธีเทศนาแบบตางๆ, (พิษณุโลก : วัดพระศรีรัตนมหา

ธาตุวรมหาวิหาร, 2545), หนา 67-68. 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  
 

 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาของปฐมสังคีติกถาในสังคมไทยในปจจุบัน 
 2) ศึกษาความสําคัญของการเทศนแจง 3 ธรรมาสนในสังคมไทยในปจจุบัน 
 3) ศึกษาพุทธวิธีการแสดงธรรมตามหลักขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  

เพื่อแกไขปญหาศาสนา สังคม เศรษฐกิจ หรือพฤติกรรมดานใดดานหนึ่งของสังคมไทย 
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บทคัดยอ 

จริยธรรมการบริหารองคกรอยางมีสวนรวมในระดับชุมชน เปนการกลาวถึงหลักการ
ทางจริยธรรมที่สามารถประยุกตใชกับการบริหารงานในองคกรทั้ง หลักการทั่ว ๆ ไป และ
หลักการที่เกี่ยวเนื่องดวยพระพุทธศาสนา ไดแกหลักธรรมตาง ๆ ที่นํามาเปนแนววิถีแหงการ
ปฏิบัติในองคกร ที่มีกระบวนการอันมีสวนรวมระหวางกันในระดับของชุมชน  

 
คําสําคัญ : จริยธรรม ; การบริหารองคกร ; ชุมชน 
 
Abstract 

The ethics of corporate governance with community participation refers 
to ethical principles that can be applied to the management of an organization, 
both general and Buddhist principles, such as various ethical principles that are 
used as a way of operating in an organization with a community participation 
process. 

Keywords : ethics; corporate governance; community 
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บทนํา  

สภาวการณในสังคมการอยูรวมกันเปนองคกร มักจะเกิดปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกคนหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานหรือการบริหารองคในระดับชุมชน จักตองอาศัย
หลักการหรือกระบวนการในการขับเคลื่อนองคกรนั้น ๆ ใหเปนไปอยางมีระบบ และเกิด
ประสิทธิผลทั้งบุคลากร เจาหนาที่ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน ฉะนั้น หนึ่งในหลักการที่จัก
สามารถนํามาใชบริหารองคกรอยางมีสวนรวมในระดับชุมชนไดเปนอยางดีนั้น ก็คือหลักที่วา
ดวย “จริยธรรม”1 จริยธรรมนับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคล
ใดหรือวิชาชีพใดไมมีคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จ
แหงตนและแหงวิชาชีพนั้น ๆ ที่ยิ่งกวานั้นก็คือการขาดจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ 
อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตไดอีกดวย2  

มนุษยนับวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และมีความสําคัญมากที่สุดในโลก เพราะมนุษย
เปนทรัพยากรที่สามารถเรียนรูและรับการฝกอบรมสั่งสอน จนสามารถนําความรูที่ไดรับมา
สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ที่เปนคุณประโยชนตอโลกได ในการเรียนรูและการฝกอบรมเพื่อสะสม
ประสบการณชีวิต มนุษยควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมไปดวยพรอม ๆ กัน 
เพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกคนเปนอยางมาก3 ใน
การบริหารหรือการปฏิบัติงานยอมจักมีแนวทาง กฎระเบียบ และจริยธรรมองคกร เปนตัว
ประสาน 

ดังนั้น ในสาระของบทความนี้จึงมีประเด็นที่เกี่ยวของกับหลักการทางจริยธรรม และ
การบริหารองคกร โดยไดระบุถึงความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม และการบริหารองคกร
โดยนําหลักจริยธรรมเปนตัวประสานใหเกิดประสิทธิผลในองกรนั้น ๆ 
 

 

 

                                                             
1 ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 

พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551). 
2 สําราญ ศรีคํามูล, ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม, [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www. 

chiangmainews.co.th/ [16 พฤษภาคม 2565]. 
3 คุณธรรม 8 พื้นฐานประการ[ออนไลน]. แหลงที่มา : https://sites.google.com/site/ 

khunthrrm8 [16 พฤษภาคม 2565]. 
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ความหมายจริยธรรม 

จริยธรรมความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดแก ธรรมที่เปนขอ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม4 จริยธรรม คือ หลักแหงความประพฤติ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการปฏิบัติ หมายถึงแนวทางของการประพฤติปฏิบัติจนใหเปนคน
ดีเพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม5 หากมีการจัดระดับจริยธรรม จริยธรรมมีหลาย
ระดับ ซึ่งสามารถจําแนกตามระดับกวาง ๆ ได 2 ระดับ ไดแก ระดับของผูครองเรือน คือ โลกีย
ธรรม กับ ระดับของผูที่สละบานเรือนแลว คือ โลกุตตรธรรม6 

จริยธรรม (Ethics) ในความหมายแคบ หมายถึง ความประพฤติเพื่อใหเกิดความงดงาม
แกผูปฏิบัติ และหมูคณะของผูปฏิบัติ 

จริยธรรม (Ethics) ในความหมายกวาง หมายถึง การดําเนินชีวิต ความเปนอยู การยัง
ชีวิต การครองชีพ การใชชีวิต การเคลื่อนไหวของทุกชีวิต ทุกแง ทุกดาน ทุกระดับ ทั้งทางการ
กระทํา การพูดและการสื่อสารทางความคิด ที่ครอบคลุมถึงตนเอง องคกรและสังคมโดยรวม7 

จริยธรรม เปนหลักประพฤติที่ดีงาม ซึ่ งสอดคลองกับหลักของศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่ทําใหเกิดความสงบสุขแกตนเองและผูอื่น ผูที่มีจริยธรรมแลวจะเปนผูที่รูจัก
ไตรตรองไดเอง วา สิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา จริยธรรมที่กลาวมานี้ยังรวมถึงจรรยาบรรณ 
ของผูที่ประกอบวิชาชีพตาง ๆ  ไมวาจะเปนจรรยาบรรณของขาราชการ ที่ประกอบไปดวยหนาที่
ตามตําแหนง และหนาที่ของผูที่ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ดังนั้น บุคคลที่ปฏิบัติอยูในกรอบของ
จริยธรรมจะกอใหเกิดความเจริญและความสงบสุขในองคกรที่ตนปฏิบัติงาน8 
 
 

                                                             
4 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุคสพับลิเคชั่นส, 2554), หนา 216. 
5 ประยูร ธมฺมจิตโต, พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546),  

หนา 81-82. 
6 ปรัชญา เวสารัชช, “บทความพิเศษจริยธรรมสําหรับนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ”,วารสาร

พิเศษผูตรวจการแผนดิน, เลมที่ 1 ปที่ 4.(2551) : 7. 
7 บรรษัทภิบาล/การบริหารการจัดการที่ดีกับจริยธรรมองคกร [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

https://itgthailand.wordpress.com/ [16 พฤษภาคม 2565]. 
8 ณัฏฐนันท ทรัพยอินทร, “ความสัมพันธระหวางจริยธรรมในองคกรและความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร”, การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี), 2557. หนา 23. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 599 

ความสําคัญจริยธรรม 

จริยธรรมเปนสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุขสงบและความและความเจริญกาวหนา
มาสูสังคมนั้น ๆ  เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ยอมสูงสง มีความสะอาด และสวางใน
จิตใจ จะทําการงานใดก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอน ไมกอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอื่น เปน
บุคคลมีคุณคามีประโยชน และสรางสรรคคุณงามความดี อันเปนประโยชนตอบานเมืองตอไป 
ความสําคัญและประโยชนของจริยธรรมดังจะกลาวโดยยอดังนี้ 

1. จริยธรรมเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเจริญรุงเรือง ความมั่นคงและความสงบสขุ
ของปจเจกชน สังคมและประเทศชาติอยางยิ่ง รัฐควรสงเสริมประชาชนใหมีจริยธรรมเปน
อันดับแรก เพื่อใหเปนแกนกลางของการพัฒนาดานอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการ
ปกครอง ฯลฯ การพัฒนาที่ขาดจริยธรรมเปนหลักยึดยอมเกิดผลรายมากกวาดี เพราะผูมีความรู
แตขาดคุณธรรม ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียไดมากกวาผูดอยความรู โดยทานกลาววา “ผูมี
ความรูแตไมรูวิธีที่จะประพฤติตน ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียไดมากกวาผูมีความรูนอย ถา
เปรียบความรูเหมือนดิน จริยธรรมยอมเปนเหมือนน้ํา ดินที่ไมมีน้ํายึดเหนี่ยวเกาะกุมยอมเปน
ฝุนละอองใหความรําคาญมากกวาใหประโยชน คนที่มีความรูแตไมมีจริยธรรมจึงมักเปนคนทีก่อ
ความรําคาญหรือเดือดรอนใหแกผูอื่นอยูเนือง ๆ” 

2. การพัฒนาบานเมือง ตองพัฒนาจิตใจคนกอน หรืออยางนอยก็ใหพรอม ๆ ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การศึกษาวิชาการอื่น ๆ เพราะการพัฒนาที่ไมมีจริยธรรมเปนแกน
นํานั้นจะสูญเปลาและเกิดผลเสียเปนอันมากทําใหบุคคลลุมหลงในวัตถุและอบายมุข การที่
เศรษฐกิจตองเสื่อมโทรม ประชาชนทุกขยาก เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกย
ทรัพยสินเปนประโยชนสวนตัวมากเกินไปขาดความเมตตาปราณี แลงน้ําใจในการดําเนินชีวิตซึ่ง
กันและกัน 

3. จริยธรรม มิไดหมายถึง การถือศีล กินเพล เขาวัดฟงธรรม จําศีลภาวนา โดยไม
ชวยเหลือทําประโยชนใหแกสังคม แตจริยธรรมหมายถึงความประพฤติ การกระทําและ
ความคิดที่ถูกตองเหมาะสมการทําหนาที่ของตนอยางถูกตองสมบูรณ เวนสิ่งควรเวน ทําสิ่งควร
ทํา ดวยความฉลาดรอบคอบ รูเหตุรูผลถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล ดังนั้น จะเห็นวา
จริยธรรมจึงจําเปนและมีคุณคาสําหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสังคม สังคมจะอยูรอดดวย
จริยธรรม 

4. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบตาง ๆ อันเปนเหตุใหสังคมเสื่อม
โทรม มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้นาจะพอ
เลี้ยงชาวโลกไปไดอีกนาน ถาชาวโลกชวยกันละทิ้งความละโมบโลภมาก แลวมามีชีวิตอยูอยาง
เรียบงาย ชวยกันสรางสรรคสังคม ยึดเอาจริยธรรมเปนทางดําเนินชีวิต ไมใชยึดเอาลาภยศ
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ความมีหนามีตาในสังคมเปนจุดหมาย ถาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ถือเปนเพียงผลพลอยไดและนํามาใช
เปนเครื่องมือในการประพฤติธรรม เชน อาศัยลาภผลเปนเครื่องมือในการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอาศัยยศและความมีหนามีเกียรติในสังคมเปนเครื่องมือในการจูงใจคนผู
เคารพนับถือเขาหาธรรม 

5. จริยธรรมสอนใหเราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจน ใหเอาใจใสดูแลเอื้ออาทรตอผูสูงอายุ  
ซึ่งเปนบุพการีของชาติสอนใหเราถอมตัวเพื่อเขาหากันไดดีกับคนทั้งหลาย และไมวางโตโอหัง
อวดดีหรือกาวราวผูอื่น สอนใหเราลดทิฏฐิมานะลงใหมาก ๆ เพื่อจะไดมองเห็นสิ่งตาง ๆ ตาม
ความจริง ไมหลงสําคัญตัววารูดีกวา มีความสามารถกวาใคร ผูนําที่มีจริยธรรมสูงยอมเปนที่
เคารพกราบไหวของทั้งหลายไดอยางสนิทใจ เราควรเลือกผูนําที่สามารถนําความสงบสุขทางใจ
มาสูมวลชนไดดวย เพื่อสันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ความแข็งแกรงทางกําลังกาย
กําลังทรัพยและอาวุธนั้น ถาปราศจากความแข็งแกรงทางจริยธรรมเสียแลว บุคคลหรือ
ประเทศชาติจะมั่นคงอยูไดไมนานสังคมที่เจริญมั่นคงตองมีจริยธรรมเปนเครื่องรับรองหรือเปน
แกนกลาง เหมือนถนนที่มั่นคงหรือตึกที่แข็งแรง เขาใชคอนกรีตเสริมเหล็กแมเหล็กจะไมปรากฏ
ออกมาใหเห็นภายนอก แตมีความสําคัญอยูภายใน นายชางยอมรูดีทํานองเดียวกันกับบัณฑิต
ยอมมองเห็นอยางแจมแจงวาจริยธรรมมีความสําคัญในสังคมเพียงใด9 

จริยธรรม เปนความประพฤติ การกระทําและความคิดที่ถูกตองดีงาม รวมถึงการทํา
หนาที่ของตนใหครบถวนสมบูรณ เวนในสิ่งที่ควรละเวน ประกอบการและดํารงชีวิตอยางฉลาด 
ดวยสติและปญญา รูเหตุรูผลรูกาลเทศะ กระทําทุกอยางดวยความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน 
มุงมั่นและบากบั่น 

ความสําคัญของจริยธรรม จริยธรรม จึงเปนเครื่องมือยุทธศาสตรของชาติ และ สังคม
เครื่องชี้วัดความเจริญความเสื่อมของสังคม จริยธรรมเปนเรื่องที่จําเปนยิ่งสําหรับทุกคน ทุกหมู
เหลาและทุกอาชีพ สังคมจะอยูรอดและเปนสุขได ก็ดวยจริยธรรม 

 
การบริหารองคกร  

องคกร หมายถึง การนําเอาสวนตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกันมารวมกันอยางมีระเบียบ 
หรือเปนการรวมกลุมกันอยางมีเหตุผลของบุคคลกลุมหนึ่ง เพื่อเปนศูนยอํานวยการใหการ
ดําเนินงานลุลวงไปตามปาหมายที่กําหนดไว โดยมีการใชอํานาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบง
งานและหนาที่ลําดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา และความรับผิดชอบ องคกรแบงออกเปน 3 

                                                             
9 วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, 2555), หนา 9. 
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ลักษณะใหญ ๆ คือ 1.องคกรทางสังคม 2. องคสวนราชการ 3. องคกรเอกชน10 การนําเอาสวน
ตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกันมารวมกันอยางมีระเบียบ หรือเปนการรวมกลุมกันอยางมีเหตุผล
ของบุคคลกลุมหนึ่ง เพื่อเปนศูนยอํานวยการ ใหการดําเนินงานลุลวงไปตามปาหมายที่กําหนด
ไว โดยมีการใชอํานาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบงงานและหนาที่ลําดับขั้นตอนของการบังคับ
บัญชา และความรับผิดชอบ องคกรแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก 

1. องคกรทางสังคม เปนองคกรที่มีวัตถุประสงคในการทํางานเกี่ยวกับความสัมพันธกับ
สมาชิกในสังคมเชน ครอบครัว โรงเรียน และกลุมกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ 

2. องคสวนราชการ เปนหนวยงานของราชการ ทําใหเกิดนโยบายสาธารณะและงาน
บริการแกประชาชน 

3. องคกรเอกชน เปนองคกรที่ดําเนินการเพื่อผลประโยชนทางการคา ไดรับ
ผลตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดจากการทําธุรกิจ11  

การบริหารเปนกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหาร การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใช
เปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจ
เลือกแลว การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให
บรรลุเปาหมายรวมกัน12 

การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคกร โดยอาศัย
หนาที่หลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา และ
การควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบที่จะใหมีการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล13 การบริหารจัดการองคกร คือหัวใจ และความสามารถ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนองคกรตาง ๆ ที่ไมแสวงหาผลกําไร การจัดการองคกร เปน

                                                             
10 นิสนัย พลธรรม, “จริยธรรมกับการพัฒนาองคกร”, Journal of Modern Learning 

Development, ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) : 18-19. 
11 วิสุทธิ์ โพธิ์แทน, ผูปกครองที่พึงประสงคกับการเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพบรรณกิจ 1991 จํากัด, 2548), หนา 7. 
12 ราเชนทร พิพัฒนกุล, “จริยธรรมกับการบริหารงาน”, วารสารปรัชญาปริทรรศน, ปที่ 24 ฉบับ

ที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) : 51. 
13 อดุลย กองสัมฤทธิ์,”การบริหารจัดการที่สงผลตอแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงาน : 

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”, การคนควาอิสระ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี), 2557. หนา 1. 
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ทักษะในการบริหารงานภายในโดยแตละบริษัทหรือแตละองคกรก็จะมีทฤษฎีการบริหารระบบ
การจัดองคกรธุรกิจที่แตกตางกันไป ซึ่งประกอบไปดวย การจัดการระบบองคกร การปลูกฝง
แนวคิด การวางแผน เพื่อการไปสูเปาหมายขององคกรพรอมกัน ดังนั้นหลักการสําคัญตอการ
บริหารองคกร14 จึงมีดังนี้ 

1. หลักความเสมอภาค ยึดถือการเปดโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับผูมีคุณสมบัติตามที่
ตองการในการสมัครเขาทํางานโดยไมมีขอกีดกันเรื่อง ฐานะ เพศ ผิว และศาสนา เปนการ
เปดรับสมัครทั่วไป 

2. หลักความสามารถ ยึดถือความรูความสามารถ หรือหลักคุณวุฒิเปนเกณฑในการ
เลือกสรรบุคคลเขาทํางาน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตําแหนง 

3. หลักความมั่นคง ถือวาการปฏิบัติงานเปนอาชีพที่มั่นคงถาวร การจะใหออกจากงาน
ตองมีเหตุผล เมื่อพนจากงานแลว โดยไมมีความผิด มีผลตอบแทนที่ดํารงชีวิตไดตามสมควรแก
อัตภาพ 

4. หลักความเปนกลางทางการเมือง ถือวาขาราชการประจําตองไมฝกใฝทางการเมือง 
มุงปฏิบัติงานใหบังเกิดผลดีตอประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและในการปฏิบัติงานนั้น
ขาราชการประจํามีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
หรืออยูภายใตอิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ 

5. หลักการพัฒนา ไดแก การจัดใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรโดย
การใหการศึกษาอบรม จัดระบบนิเทศและตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อใหเกิดความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและการ
เลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม 

6. หลักความเหมาะสม เปนหลักของการใชคนใหเหมาะสมกับงาน โดยการแตงตั้งหรือ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิความรูความสามารถ และความถนัดของตน 

7. หลักความยุติธรรม เปนหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเวนจากการเลือกที่
รักมักที่ชัง มีการกําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ
ยึดหลักงานเทากันเงินเทากัน 

8. หลักสวัสดิการ ไดแก การจัดใหมีบริการสวัสดิการตาง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยให
ผูปฏิบัติงานสามารถอุทิศตนใหกับงานไดเต็มที่ เชน การจัดที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะการรักษา
สุขภาพความปลอดภัย และการสงเคราะหตาง ๆ 
                                                             

14 วิจิตร ศรีสอาน, หนวยที่ 1 ลักษณะและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล ในเอกสารการ
สอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล ,  พิ มพ ครั้ งที่  23,  (นนทบุ รี  :  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), หนา 48. 
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9. หลักการเสริมสราง ไดแก การเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมทั้งในทางปองกัน
การกระทําผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากร ตลอดจนกวดขันลงโทษผูกระทําผิด 

10. หลักมนุษยธรรม ไดแก การยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของบุคคลแตละคนโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยในการทํางาน โดยการเสริมสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นใน
ระหวางบุคลากรของหนวยงาน 

11. หลักประสิทธิภาพ ถือวาการทํางานใดๆ จะตองพยายามทําใหเกิดผลดีที่สุดโดยใช
คนเวลา และคาใชจายนอยที่สุด การจะกระทําเชนนี้ไดตองมีการวางแผนการประสานงานการ
จัด แบงหนาที่ รวมทั้งวิธีการทํางานที่ดี 

12. หลักการศึกษาวิจัย การบริหารงานบุคคลจําเปนตองไดรับการปรับปรุงให
เหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ ระบบบริหารงานบุคคลที่ดีจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยปญหาอุป
สรรคตาง ๆ เพื่อจะไดนําวิทยาการใหม ๆ  มาใชปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น15 
 
หลักการทางจริยธรรมในการบริหารองคกรอยางมีสวนรวมในระดับชุมชน 

การบริหารองคกรอยางมีสวนรวมในระดับชุมชนสามารถนําหลักการทางจริยธรรมหรอื
โครงสรางของแนวคิดดานจริยธรรม ดังที่ ไสว มาลาทอง ไดกลาวไว คือ จะประกอบดวย
คุณธรรมหลายประการ ซึ่งสวนมากมาจากคําสอนทางศาสนา ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบ คือ ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน ดวยความ
พากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้งพยายามที่จะปฏิบัติหนาที่ ใหดียิ่งขึ้น 

2. ความซื่อสัตย คือ การประพฤติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ 
ปฏิบัติ อยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่น 

3. ความมีเหตุผล คือ ความสามารถในการใชปญญา ในการประพฤติปฏิบัติ รูจัก
ไตรตรอง พิสูจนใหประจักษ ไมหลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไมผูกพันกับอารมณและ
ความยึดมั่นของตนเอง ที่มีอยูเดิมซึ่งอาจผิดได 

4. ความกตัญูกตเวที คือ ความรูสํานึกในอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผูอื่นมีตอเรา 
5. ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม

กับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม 

                                                             
15 พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต, หลักธรรมเพื่อการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ,  

(การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3) : 271-272. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 604  

 

6. ความเสียสละ คือ การละความเห็นแกตัว การใหปนแกบุคคลที่ควรใหดวยกําลังกาย 
กําลังสติปญญา รวมทั้งการรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตนเอง 

7. การประหยัด คือ การใชสิ่งของพอเหมาะพอควรใหไดประโยชนมากที่สุด ไมใหมี
สวนเกินมากนัก รวมทั้งการรูจักระมัดระวัง รูจักยับยั้งความตองการใหอยูในกรอบและขอบเขต
ที่พอเหมาะ 

8. ความอุตสาหะ คือ ความพยายามอยางเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน 
9. ความสามัคคี คือ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความพรอมเพรียงรวมมือกันกระทํา

กิจการใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 
10. ความเมตตาและกรุณา คือ ความรักใครปรารถนาจะใหผูอื่นมีสุข กรุณาหมายถึง 

ความสงสาร คิดจะชวยใหผูอื่นพนทุกข 
11. ความยุติธรรม คือ การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความเปนจริงและ

เหตุผล ไมมีความลําเอียง16 

ทั้งนี้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาปรับใชในองคกรมีอยูอยางหลาย
ประการขึ้นกับบริบทขององคกรนั้นๆ เปนสวนสําคัญวาจะมีรูปแบบหรือแนวทางที่จะใหบุคคล
ในองคกรไดยึดถือและปฏิบัติ แตหากมองในแนวทางแหงพระพุทธศาสนาแลว เราสามารถที่จัก
นําหลักธรรมมาใชไดทั้งหมดตามความเหมาะสม ดังเชน หลักการแหงความสุจริต17 คือความ
ประพฤติดี, ประพฤติชอบ ประกอบดวย หลัก 3 ประการ ไดแก 

1. กายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย) มี 3 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ 
ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร 

2. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบดวยวาจา) มี 4 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ 
มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา และ สัมผัปปลาปะ 

3. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ) มี 3 คือ อนภิชฌา อพยาบาท และ 
สัมมาทิฏฐิ18 

นอกจากหลักสุจริตแลวยังสามารถนําหลักที่วาดวย “จิตอาสา” มาปรับใชไดอีกทาง
หนึ่ง กลาวคือ ตามหลักการแหงพระพุทธศาสนา จิตอาสา คือการมีจิตที่จะเขาไปชวยเหลือผูอื่น

                                                             
16 ไสว มาลาทอง, คูมือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2542),  

หนา 12. 
17 ที.ปา. (ไทย) 11/228/227 
18 พระพรหมคุณาภรณ (ป .อ.ปยุตฺ โต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม ,  

พิมพครั้งที่ 12, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2546), หนา 74. 
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โดยไมหวังผลหรือสิ่งใดตอบแทน มีใจประกอบดวยธรรมะ คือ เมตตา และกรุณา ในพรหม
วิหารธรรม การที่มีจิตที่ประกอบดวยเมตตาและกรุณา ยังปรารถนาจะชวยผูอื่นดวยใจอัน
บริสุทธิ์ และเสียสละโดยไมหวังสิ่งตอบแทนแกตน การใหหรือเสียสละแบงปน สอดคลองกับ
หลักคําสอนเกี่ยวกับ “ทาน” และ “เวยยาวจมัย อันเปนหลักธรรมอยูใน “บุญกิริยาวัตถุ 10”19 
ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรัสแก 

ภิกษุเมื่อคราวสงพระสาวกชุดแรกออกไปประกาศพระศาสนา วา “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ 
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ แปลวา ภิกษุ
ทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห ชาวโลก เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกทวยเทพและมนุษยอยาไปโดยทางเดียวกันสองรูป”20 และยัง
สามารถปฏิบัติตามแนวแหง “สังคหวัตถุธรรม”21 เพื่อการบริหารคนไดอยางสมบูรณ กลาวคือ 
หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอื่น ผูกไมตรีเอื้อเฟอ เกื้อกูล หรือเปนหลักการ
สงเคราะหซึ่งกันและกัน มีอยู 4 ประการ ไดแก 

1. ทาน คือ การใหปน เอื้อเฟอเผื่อแผ การเสียสละ แบงปน ชวยสงเคราะหตลอดจนให
ความรูความเขาใจ และศิลปวิทยาเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคน
เห็นแกตัว 

2. ปยวาจา คือ การพูดจาดวยถอยคําสุภาพ ที่ไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ
แนะนําในสิ่งที่เปนประโยชนมีเหตุมีผล ชักจูงในทางที่ดีงาม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เปน
กําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจอันดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือ
เกื้อกูลกันไมพูดหยาบคายกาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะสําหรับกาลเทศะ 

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น
ใหความชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวายกิจการตาง ๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชนรวมทั้ง
ชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 

4. สมานัตตตา คือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอ
ปลายใหความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบ รวมทุกขรวมสุข รวม
รับรูรวมแกไขปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน คุณธรรมขอนี้จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจ
หนักแนน ไมโลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยม และไววางใจใหแกผูอื่นอีกดวย22 

 
                                                             

19 ดูเพิ่มเพิ่มเติม ใน ที.อ.(ไทย) 3/246 
20 วิ.ม. (ไทย) 4/32/40 
21 ดูเพิ่มเพิ่มเติม ใน องฺ. จตุกก. (ไทย) 21/32/37 
22 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2545), หนา 124. 
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สรุป 

จริยธรรมเปนตัวสงเสริมใหองคกรเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางสมบูรณ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเขาไปบูรณาการณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อบุคลากรในองคกรมีการปฏิบัติตามแนวทางแหงองคกรและแนวทางแหง
พระพุทธศาสนาแลว การทํางานจึงเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางยั่งยืน จักไมประสบปญหา
หรืออุปสรรคใด ๆ มีแตประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในองคกรนั้น ๆ 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเทวดาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 2) เพื่อ
ศึกษาคุณธรรมของเทวดาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหคุณธรรมของ
เทวดาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาขอปฐมภูมิจากพระไตรปฎก และเอกสารชั้นทุติยภูมิจากเอกสาร ตํารา และรายงานการ
วิจัย วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา  
 เทวดาในคัมภีรพระพุทธศาสนา เทวดาในเปนสัตวโลกประเภทหนึ่งที่เคยไดสรางคุณ
ความดีมาในมนุษยโลก ครั้นสิ้นชีพแลวจึงไดเสวยทิพยสมบัติในสวรรค มนุษยควรถือเอาเทวดา
เปนแบบอยางในการทําความดี เทวดาแบงแยกเปน 3 ชั้น ไดแก 1) เทวดาฉกามาพจร ปกครอง
สวรรคของเทวดาทั้งหมด 6 ชั้นคือ ชั้นจาตุมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้น
นิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตตี 2) เทวดารูปาวจรภูมิ คือที่อยูของพรหม ไดแก เทวดาใน
พรหมโลก 3) เทวดาอรูปาวจรภูมิช้ันที่สูงขึ้นไป เปนช้ันสุดทาย  
 เทวดาเปนผูถึงพรอมดวยคุณธรรม มีใชหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดแก บุญ
กิริยาวัตถุ 3 บุญกิริยาวัตถุ 10 สัมปทา 5 เทวธรรม 2 และวัตรบท 7 เปนคุณธรรมในการ
สงเสริมบุคลิกลักษณะของตน และทําใหเปนเทวดาที่มีเหตุผล หนักแนน มั่นคง สุภาพเรียบรอย 
นานับถือ และคอยปกปองชวยเหลือมนุษย และเปนผูที่สามารถใหความชวยเหลือ แนะนํา ชี้
ชองทางการสรางคุณงามความดีใหแกมนุษย เพื่อใหมนุษยเปนผูที่รูจักผล รูจักความมุงหมาย 
รูจักประโยชน ในการสรางความดีของตน  
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คําสําคัญ : คุณธรรม, เทวดา, คัมภีรพระพุทธศาสนา 
 
 
Abstract  

 The objectives of this paper are 1) to study the deities that appear in 
the Buddhist scriptures 2) to study the virtues of the deities appearing in the 
Buddhist scriptures 3) to analyze the virtues of the deities appearing in the 
Buddhist scriptures. Qualitative research was used to study the first points from 
the Tripitaka. and secondary documents from documents, textbooks and 
research reports analyze descriptive data The results showed that 
 Angels in Buddhist scriptures Angels in the world are one of the 
creatures that have done good deeds in the human world. After his death, he 
ate the treasures in the heavens. Humans should take the angels as a model for 
doing good deeds. The devas are divided into 3 classes, namely 1) Deva 
Chakamaprajorn Rules the heavens of all 6 angels, namely Jatu Maha Rashika, 
Daowadung, Yama, Dusit, Nimmanoradee. and the level of paranimmit vasavati 
is the dwelling place of Brahma, i.e. the devas in the Brahma world; 3) the 
higher level devas is the last floor. 
 The angels are the ones who have reached with virtue. The dharma 
principles of the Lord Buddha, namely merit-giriyavatthana, 3, merit-kiriya-matt 
10, sampada 5, deva dharma 2, and vatarabhat 7, are virtues to promote one's 
personality. and make him a rational angel, firm, stable, modest, respectable, 
and protect and help mankind. and is able to provide assistance, advice and 
point out the way to create goodness for human beings for human beings to 
know the results knowing the purpose know the benefits in creating their own 
good. 

Keywords : Moral; Angel; Buddhist scriptures 
 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 610  

 

บทนํา  

 การศึกษาในคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏวา เทวดาไดมีบทบาทเกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนา ต้ังแตกอนที่พระพุทธเจาประสูติ จนกระทั่งพระองคปรินิพาน มีการกลาวถึง
เทวดาไวมากมาย อาทิ  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มงคลสูตร มหาสมัยสูตร เปนตน แม
พระพุทธเจาเอง พระองคไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจ 5 ประการ1 เปนประจําในแตละวัน หนึ่งใน
พุทธกิจนั้นคือ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนรวมถึงทรงตอบปญหาธรรมแกเหลาเทวดา จึง
เปนเหตุใหเหลาเทวดาจํานวนมากมาย ไดสดับฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองคแลวบรรลุ
เปนอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ดังนั้นเทวดาจึงมีอิทธิพลตอความเชื่อของพุทธศาสนิกชน 
จวบจนถึงปจจุบัน พุทธศาสนิกชนเมื่อทําบุญกุศลมักจะอธิษฐานใหตนไดไปเกิดเปนเทวดา
นางฟาบนสวรรค และมีการเปรียบสุภาพสตรีที่มีรูปรางสวยงามวา สวยเหมือนนางฟา เปรียบ
สุภาพบุรุษที่มีรูปรางงดงามวางามเหมือนเทพบุตร2  
 แตในขณะเดียวกันเทวดาทั้งหลายมักจะอธิษฐานวา ขอใหไดไปเกิดเปนมนุษย เพราะ
เชื่อวาในมนุษยโลกเปนภพภูมิที่มีโอกาสไดสรางบุญกุศลมากวาในเทวโลก สวรรค เปนสถานที่
สถิตของเหลาเทวดาที่มีความเกี่ยวของดวยกามคุณ 5 อันไดแก รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
ทางกาย (โผฏฐัพพะ) ตามคติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา สวรรคมี 6 ชั้น คือ 1) จาตุมหา
ราชิกา 2) ดาวดึงส 3) ยามา 4) ดุสิต 5) นิมมานรดี และ 6) ปรนิมมิต-วสวัตดี การบังเกิดใน
สวรรคฉกามาวจรภูมินั้น ไมตองผานครรภมารดาเหมือนอยางมนุษย แตถือกําเนิดเปนกาย
เทวดาเลย เรียกวา “โอปปาติกะ” และบุคคลจะเกิดเปนเทวดาไดนั้น เมื่อจิตกอนตายไดระลึก
ถึงคุณงามความดีที่ตนไดสั่งสมไวในโลกมนุษย เกิดเปนมหากุศลจิต 8 ดวง อันประกอบดวย หิริ
และโอตตัปปะ เปนตน  
 จากหลักฐานที่แสดงถึงเรื่องของเทวดาที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกฉบับตาง ๆ นั้น
เปนสวนสําคัญตอความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพราะคติความเชื่อของชาวพุทธสวนใหญเมื่อได
ทําบุญก็คือ การอธิษฐานใหไดรับสิ่งที่ดี จนกระทั่งขอใหไดไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีสวรรค เปนตน 
การที่ไดไปเกิดเปนเทวดาอยูบนสวรรคนั้นก็ดวยผลของการทําบุญสรางกุศลคุณงามความดี 
ตาง ๆ ตอนเมื่อครั้งยังเปนมนุษยอยู ในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น การยอมรับวาเทวดามีจริง 
หรือความมีอยูจริงของเทวดานั้นไมเปนที่คลางแคลงสงสัยของเหลาพุทธบริษัท เพราะเทวดา

                                                             

 1 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ 
21, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, 2556), หนา 268. 
 2 กรมศิลปากร, วรรณกรรมอยุธยา, เลม 1. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบํารุงศิลปการพิมพ, 2529), 
หนา 357.  
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เปนสวนเติมเต็มความสมบูรณในความเชื่อทางศาสนา หรืออยางนอยที่สุด ในความเชื่อความ
เขาใจของพุทธศาสนิกชนบางหมูเหลา เทวดาก็เปนตัวอยางที่ดีของ “รางวัล” ที่จะพึงตอบแทน
ใหแกผลกรรมดีที่พุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติซึ่งเปนไปตามกฎแหงกรรม ทําดีตองไดดี ทําชั่วตองได
ชั่ว ซึ่งเชื่อกันวาคนใดไดสรางกรรมดีมีพลังบุญมากพอ เมื่อตายไปแลวจะไดไปอยูในภพภูมิที่ดี 
  
วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาเทวดาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  
 2. เพื่อศึกษาคุณธรรมของเทวดาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหคุณธรรมของเทวดาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และนําขอมูลที่ไดมา
ประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธโดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2. ศึกษาขอมูลจากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาปกรณตาง ๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงาน
การวิจัย หนังสือ และบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทวดาและ
คุณธรรมของเทวดา 

 2. ขั้นวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูล ศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อใหทราบความ
เปนมาและปญหาของเทวดา จากนั้นจะวิเคราะหคุณธรรมที่สงผลใหเกิดเปนเทวดา สุดทายจะ
เสนอแนะหลักการพัฒนาความเชื่อเรื่องเทวดา เพื่อนํามาประยุกตใชและพัฒนาจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยตอไป 
 2. ขั้นตอนสุดทายจะสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จากนั้นจะ
เสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชและเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการ
ทําการศึกษาวิจัยตอไป 
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ผลการวิจัย 

 วัตถุประสงคที่ 1. ผลการวิจัยพบวา เทวดาในคัมภีรพระพุทธศาสนา เทวดาในเปนสัตว
โลกประเภทหนึ่งที่เคยไดสรางคุณความดีมาในมนุษยโลก ครั้นสิ้นชีพแลวจึงไดเสวยทิพยสมบัติ
ในสวรรค ชีวิตในเทวโลกนั้น เปนลักษณะการเสวยผลบุญที่เคยสั่งสมไวในอดีตชาติ ซึ่งสวรรค
แตละชั้นนั้นมีความแตกตางกันตามกําลังแหงบุญที่ไดสรางไวครั้งยังเปนมนุษย ยิ่งชั้นภูมิสูงขึ้น
ไปเทาไรความงดงาม สุขสบาย เพิ่มขึ้นตามไปดวย ครั้งที่พระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
ไมมีโอกาสไดฟงธรรม ปฏิบัติธรรม แตเมื่อพระพุทธเจาเสด็จอุบัติ ขึ้นเทวดาทั้งหลายก็มีโอกาส
ไดฟงพระธรรมคําสอน แมไมมีโอกาสก็เรงพากันขวนขวายในการฟงธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม
จนบรรลุมรรคผลเปนพระอริยสาวกกันมากมายนับประมาณมิได  

 มนุษยควรถือเอาเทวดาเปนแบบอยางใน การทําความดี เพื่อจะสงผลของบุญกุศล
ใหกับตัวเราเองทั้งในปจจุบันและในภพภูมิขางหนา ในการกําเนิดของเทวดาก็จะบงบอกถึงคุณ
งามความดีที่ไดสรางไว และแบงแยกแตละชั้นของเทวดาไว 3 ชั้น ประกอบดวย 1) เทวดา
ฉกามาพจร และเทวดาช้ันนี้จะกลาวถึงการปกครองสวรรคของเทวดาทั้งหมด 6 ชั้นคือ ชั้นจาตุ
มหาราชิกา ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี แตละชั้นก็จะมี
เทวดาปกครองแตกตางกันออกไป 2) เทวดารูปาวจรภูมิ นับจากเทวดาช้ันนั้นแลว คือที่อยูของ
พรหม คําวา พรหม แปลวา ผูประเสริฐ ไดแก เทวดาในพรหมโลก 3) เทวดาอรูปาวจรภูมิชั้นที่
สูงขึ้นไป เปนช้ันสุดทาย ดังนั้นเทวดาแตละชั้นก็จะมีทั้งเทวดาที่ดี และเทวดาที่ไมดีประกอบกัน
ไป แลวแตวาเทวดาน้ัน ๆ จะสรางคุณงามความดี และมีหนาที่ตางกันออกไป 
 เทวดาทั้งหลายแมบังเกิดบนสวรรคดวยผลแหงบุญที่ไดสรางคุณงามความดีมาในครั้งมี
ชีวิตอยูบนโลกมนุษย เมื่อเกิดเปนเทวดาบนสวรรคแลวก็ยังไมละทิ้งคุณธรรม ยังปฏิบัติตนให
ตั้งอยูในคุณงามความดีอยางสม่ําเสมอ มีความเคารพตน และเคารพผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบ
เบียดเบียนซึ่งกันละกัน และเกรงกลัวตอผลของความชั่วราย รูจักเวนในสิ่งที่ควรเวน รูจักละใน
สิ่งที่ควรละ และมีหลักธรรมในการดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์ เปนแนวทางปฏิบัติ
และคอยปกปอง การอยูรวมกับมนุษยโดยการสรางคุณงามความดี เทวดาจึงใชหลักธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เชน 1) หิริ โอตตัปปะ ไดแก ความละอาย และความสะดุงกลัว ที่ทาน
แสดงโดยละเอียดไวอยางนี้วา ความละอายในสิ่งที่ควรละอาย และความสะดุงกลัวในสิ่งที่ควร
สะดุงกลัว 2) พรหมวิหาร 4 ไดแก หลักธรรมประจําใจเพื่อใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและ
บริสุทธิ์เฉกเชนพรหม เปนแนวธรรมปฏิบัติของผูที่ปกครอง และการอยูรวมกับผูอื่น 3) วัตตบท 
7 ประการ ไดแก คุณธรรมของบุคคลผูที่จะไปเกิดเปนทาวสักกะธรรมของผูดี ในการสงเสริม
บุคลิกลักษณะของตน และทําใหเปนเทวดาที่มีเหตุผล หนักแนน มั่นคง สุภาพเรียบรอย นานับ
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ถือ และคอยปกปองชวยเหลือมนุษย และเปนผูที่สามารถใหความชวยเหลือ แนะนํา ชี้ชองทาง
การสรางคุณงามความดีใหแกมนุษย เพื่อใหมนุษยเปนผูที่รูจักผล รูจักความมุงหมาย รูจัก
ประโยชนในการสรางความดีของตน นําไปสูการปองกันปญหา แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนา
ชีวิตใหดีข้ึนแกตน  
 วัตถุประสงคที่ 2. ผลการวิจัยพบวา เทวดาเปนผูถึงพรอมดวยคุณธรรม มีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยอมมีบทบาทตอพระพุทธศาสนาในหลาย ๆ ดาน เชน การ
ชวยเหลือมนุษยผูประพฤติธรรม การประกาศธรรมในหมูเทวดาดวยกัน พุทธศาสนิกชนสวน
ใหญเชื่อวาเทวดาเปนผูปกปกษรักษาพระพุทธศาสนา คุมครองคนดี จึงนับถือยกยองและระลึก
ถึงเทวดาในมุมมองของเทพผูมีคุณธรรม ดังนั้นพุทธศาสนิกชนเมื่อจะทําบุญกุศลในโลกมนุษย 
จึงทําบุญอุทิศแผไปใหเทวดาดวย 
 เทวดา คือ ผูสรางคุณความดี ละเวนกรรมชั่ว ตั้งตนไวชอบในสัมมาทิฏฐิ ผลแหงการทํา
ความดีทําใหไดเสวยภพภูมิที่ดี เมื่อเกิดในมนุษยก็ไดยศและฐานะที่สูงเปนสมมติเทพ เทพในหมู
มนุษย ไดแก พระมหากษัตริย พระราชินี พระโอรส พระธิดา ตลอดจนพระประยูรญาติ หากไป
เกิดในเทวภูมิในกําเนิดของอุปตติเทพ ไดแก เทวดา 6 ชั้น และรูปพรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 
ชั้น หากประพฤติปฏิบัติธรรม ก็จะไดบรรลุเปนพระอรหันต ผูหมดกิเลสเปนวิสุทธิเทพ ผูบริสุทธิ์
จากกิเลส หลุดพนจากการเวียนวายในวัฏฏสงสาร ดังนั้น มนุษยควรเอาเทวดาเปนแบบอยาง 
ดวยประเด็นตอไปนี้ 
 1. เทวดาเปนตนแบบของการสรางความดี (สรางเหตุ) เชื่อวาทําดีตองไดดี เอาเทวดา
เปนแบบอยางของการทําดี คือ ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
 2. เปนสัญลักษณของการเสวยกรรมดี (รับผล) เชื่อวาทําดีตองไดดี เรียกวา เชื่อในผล
ของกรรม เช่ือวามีกรรมเปนทายาท เปนผูรับผลของกรรม  
 3. เปนผูมีสติ ไมประมาท การเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสูอีกภพหนึ่งนั้น จะปรากฏกรรม
นิมิตและคตินิมิต กรรมนิมิตอารมณ ผูปรารถนาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค จะตองมีสติมั่นคง 
ระลึกกรรม ดี มีใจผองแผว มีจิตไมเศราหมอง จึงจะไดไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค  
  บทบาทหนาที่สําคัญของเทวดาตามทัศนะของชาวพุทธนั้น คือการคอยดูแลรักษาคนดี
ไมใหเปนอันตราย เชน เทวดามหาราชทั้ง 4 และบทบาทของเทวดาก็ปรับเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่ทุกชีวิตจะตองดําเนินไปตามกฎแหงกรรม และเทวดาองคเดนที่
คอยชวยเหลือมนุษยตามประเพณี ไดแก ทาวสักกะ ที่เรียกวา พระอินทร คติการชวยเหลือของ
พระอินทรอยางนี้ นับวาเปนวิวัฒนาการชวงตอที่เชื่อมจากคติแหงเทวานุภาพของลัทธิศาสนา
แบบเดิม เทวดาจึงไมใชผูยิ่งใหญ ที่จะใชอํานาจดลบันดาลใหคุณหรือโทษแกใครได เพราะ
เทวดาก็ยังมีกิเลสตัณหาเชนเดียวกับมนุษย จึงยังตองบําเพ็ญคุณความดีเพิ่มพูนบุญกุศลตอไป 
และเปนการกลาวถึงเทวดาทั้งหลายที่มีบทบาทหนาที่กับการเปนเทวดาตามที่ปรากฏใน
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พระไตรปฎก ในวันที่พระศาสดาของเราประสูติปรากฏวา ทาวมหาพรหมทั้ง 4 ไดใชขายทองคํา
มารองรับพระมหาบุรุษ เทวดาจึงมีบทบาทหนาที่ในพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยพุทธกาล
จนถึงปจจุบัน เพราะตามความเชื่อวาเทวดานั้นสถิตอยูทุกหนทุกแหงเพื่อรักษาคุมครอง หรือ
อํานวยประโยชนที่ตองการของมนุษย 
 วัตถุประสงคที่ 3. ผลการวิจัยพบวา เทวดาหรือเทพมีสถานะที่มีอยู เปนอยูจริงตาม
อายุ ตามภพภูมิ ตามบุญกรรม ตามคุณความดีและการปฏิบัติธรรมของตน เทวดาเปนแบบแหง
ผูปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรม อุบัติเทวดาจะอุบัติดวยการปฏิบัติธรรม มีบุญกิริยาวัตถุ 3 บุญ
กิริยาวัตถุ 10 สัมปทา 5 เทวธรรม 2 และวัตรบท 7 สมมติเทพจะไดดวยการปฏิบัติใน
ทศพิธราชธรรม และวิสุทธิเทพจะไดดวยการกําจัดกิเลสหมดสิ้น พนทุกขบิดามารดาถูกยกไวใน
ฐานะพรหม เปนดังพรหม เพราะปฏิบัติในพรหมวิหารธรรม 4 ขอ เทวดามีบทบาทตอมนุษย 
ตอธรรมชาติ ตอพืช ตอปา ตอพระพุทธศาสนา เปนตน บัญญัติวินัยสงฆหลายขอ เทวดา
สนับสนุนการแสดงธรรมของพระพุทธเจา หมั่นปฏิบัติธรรม ฟงธรรมเพื่อไดคําตอบจากขอสงสัย 
และเทวดามีคุณคาตอความรูในฐานะเปนแหลงคุณธรรมจริยธรรมแกมนุษย มีบทบาทตอสังคม
ในฐานะใหสังคม ถือเปนตนแบบแหงการปฏิบัติธรรม และมีคุณคาตอศาสนา ยินดีปรีดาดวย
การแซซองสรรเสริญการแสดงธรรมของพระพุทธเจา ชื่นชมยินดีกับการปฏิบัติดีของพุทธสาวก
ทั่วไป 
 บทบาทความสําคัญของเทวดาในคัมภีรพระพุทธศาสนาสรุปไดวา เทวดามีอยู 2 
สถานะ คือ 1. เปนภพภูมิหนึ่งของเทวดาที่ เรียกกันวา สวรรค เปนที่ของสัตวที่ เกิดใน
โอปปาติกะกําเนิด และ 2. เทวดาคือ เปนภาวะที่แสดงถึงความรูสึกความคิดทางจิตใจ เกิดดับที่
อายตนะ ภูมิเทวดามีจุดมุงหมายระดับหนึ่งของผูทําความดี โดยการใหทาน รักษาศีล และเจริญ
ภาวนา ไดระดับหนึ่งจนถึงระดับฌาน 4 และอรูปฌาน 4 แตไมใชจุดมุงหมายสุดทายของ
ผูกระทํากรรมความดีในพระพุทธศาสนา ผูที่จะไดไปเกิดเปนเทวดา หรือไปอยูในดินแดนที่
เรียกวาสวรรค สําหรับเสวยผลของกรรมดี ระดับโลกิยะ ผูไปเกิดในภูมิเทวดาไดเปนเทวดา
สวนมากมีความสุขแบบชาวบานทั่วไป เสวยสุขที่เจือดวยความทุกขคือมีเศษของทุกขติดอยู ผูที่
ไปเกิดอยูในภูมิเทวดามักเปนผูที่ไดกระทําบุญดวยการถวายสิ่งของ หรือใหสิ่งของแกผูอื่น หรอืมี
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ประกอบดวยอินทรีย 5 คือ 1) ความเชื่อ 2) ความเพียร (วิริยะ) 
3) ความระลึกได (สติ) 4) ความตั้งใจมั่น (สมาธิ) 5) ความรอบรู (ปญญา) และหลักธรรมที่ทําให
เกิดเปนเทวดา เชน หลักการทําบุญ, สัมปทา, เทวธรรม, วัตตบท เปนตน 
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อภิปรายผลการวิจัย  

  ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 1 พบวา เทวดาเปนแบบอยางใน การทําความดี เพื่อจะ
สงผลของบุญกุศลใหกับตัวเราเองทั้งในปจจุบันและในภพภูมิขางหนา ในการกําเนิดของเทวดาก็
จะบงบอกถึงคุณงามความดีที่ ไดสรางไว และแบงแยกแตละชั้นของเทวดาไว 3 ชั้น 
ประกอบดวย 1) เทวดาฉกามาพจร และเทวดาชั้นนี้จะกลาวถึงการปกครองสวรรคของเทวดา
ทั้งหมด 6 ชั้นคือ ชั้นจาตุมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิม
มิตวสวัตตี แตละชั้นก็จะมีเทวดาปกครองแตกตางกันออกไป 2) เทวดารูปาวจรภูมิ นับจาก
เทวดาช้ันนั้นแลว คือที่อยูของพรหม คําวา พรหม แปลวา ผูประเสริฐ ไดแก เทวดาในพรหม
โลก 3) เทวดาอรูปาวจรภูมิช้ันที่สูงขึ้นไป เปนช้ันสุดทาย 

 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 2 พบวา เทวดาเปนผูถึงพรอมดวยคุณธรรม มีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เทวดา คือ ผูสรางคุณความดี ละเวนกรรมชั่ว ตั้งตนไวชอบ
ในสัมมาทิฏฐิ ผลแหงการทําความดีทําใหไดเสวยภพภูมิที่ดี เมื่อเกิดในมนุษยก็ไดยศและฐานะที่
สูงเปนสมมติเทพ เทพในหมูมนุษย ไดแก พระมหากษัตริย พระราชินี พระโอรส พระธิดา 
ตลอดจนพระประยูรญาติ หากไปเกิดในเทวภูมิในกําเนิดของอุปตติเทพ ไดแก เทวดา 6 ชั้น 
และรูปพรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ช้ัน หากประพฤติปฏิบัติธรรม ก็จะไดบรรลุเปนพระอรหันต 
ผูหมดกิเลสเปนวิสุทธิเทพ ผูบริสุทธิ์จากกิเลส หลุดพนจากการเวียนวายในวัฏฏสงสาร ดังนั้น 
มนุษยควรเอาเทวดาเปนแบบอยาง ไดแก 1. เทวดาเปนตนแบบของการสรางความดี (สราง
เหตุ) 2. เปนสัญลักษณของการเสวยกรรมดี (รับผล) และ 3. เปนผูมีสติ ไมประมาท การเคลื่อน
จากภพหนึ่งไปสูอีกภพหนึ่งนั้น จะปรากฏกรรมนิมิตและคตินิมิต กรรมนิมิตอารมณ ผูปรารถนา
จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค จะตองมีสติมั่นคง ระลึกกรรม ดี มีใจผองแผว มีจิตไมเศราหมอง จึง
จะไดไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค  
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 3 พบวา เทวดาหรือเทพมีสถานะที่มีอยู เปนอยูจริงตาม
อายุ ตามภพภูมิ ตามบุญกรรม ตามคุณความดีและการปฏิบัติธรรมของตน เทวดาเปนแบบแหง
ผูปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรม อุบัติเทวดาจะอุบัติดวยการปฏิบัติธรรม มีบุญกิริยาวัตถุ 3 บุญ
กิริยาวัตถุ 10 สัมปทา 5 เทวธรรม 2 และวัตรบท 7 สมมติเทพจะไดดวยการปฏิบัติใน
ทศพิธราชธรรม และวิสุทธิเทพจะไดดวยการกําจัดกิเลสหมดสิ้น พนทุกขบิดามารดาถูกยกไวใน
ฐานะพรหม และเทวดามีคุณคาตอความรูในฐานะเปนแหลงคุณธรรมจริยธรรมแกมนุษย มี
บทบาทตอสังคมในฐานะใหสังคม ถือเปนตนแบบแหงการปฏิบัติธรรม และมีคุณคาตอศาสนา 
ยินดีปรีดาดวยการแซซองสรรเสริญการแสดงธรรมของพระพุทธเจา ชื่นชมยินดีกับการปฏิบัติดี
ของพุทธสาวกทั่วไป 
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องคความรูใหมจากการวิจัย 

 ระบุองคความรูอันเปนผลมาจากการวิจัย เทวดาในคัมภีรพระพุทธศาสนา เทวดาใน
เปนสัตวโลกประเภทหนึ่งที่เคยไดสรางคุณความดีมาในมนุษยโลก ครั้นสิ้นชีพแลวจึงไดเสวย
ทิพยสมบัติในสวรรค ในการกําเนิดของเทวดาก็จะบงบอกถึงคุณงามความดีที่ไดสรางไว และ
แบงแยกแตละชั้นของเทวดาไว 3 ชั้น ประกอบดวย 1) เทวดาฉกามาพจร และเทวดาชั้นนี้จะ
กลาวถึงการปกครองสวรรคของเทวดาทั้งหมด 6 ช้ันคือ ชั้นจาตุมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส ชั้นยา
มา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี แตละชั้นก็จะมีเทวดาปกครองแตกตางกัน
ออกไป 2) เทวดารูปาวจรภูมิ และ 3) เทวดาอรูปาวจรภูมิช้ันที่สูงขึ้นไป เปนชั้นสุดทาย เทวดา
จึงใชหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดแก บุญกิริยาวัตถุ 3 บุญกิริยาวัตถุ 10 สัมปทา 5 
เทวธรรม 2 และวัตรบท 7 เปนคุณธรรมในการสงเสริมบุคลิกลักษณะของตนในการทําความดี  

 
สรุป 

 สรุปในภาพรวมของบทความ สรุปแนวทางผลการวิจัยและไดเสนอในเชิงนโยบาย จาก
การศึกษาคุณธรรมของเทวดากับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรศาสนาพระพุทธศาสนา 
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาวัฒนธรรม สํานักพระพุทธศาสนา องคกรรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ควรนําคุณธรรมของเทวดาในคัมภีร
พระพุทธศาสนา เชน เทวธรรม วัตตบท 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 และ พรหมวิหาร 4 ไปรวมบูรณา
การเขากับงานดานการพัฒนาบุคคล ใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ ทั้งดานรางกาย และ จิตใจ 
เพื่อใหบุคคลมีจริยธรรม ศีลธรรม ในการระลึกรูในสิ่งที่เปนไปในการสรางคุณธรรม 

 
ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
 ในการศึกษาครั้ งนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหคุณธรรมของเทวดาในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ผูศึกษาไดนํามาแสดงแตเพียงบางสวนเทานั้น การนําแนวคิดตามหลักคําสอน
เปนแนวปฏิบัติในการศึกษาคุณธรรมของเทวดา บทบาทของเทวดา สถานะของเทวดา 
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ความสัมพันธของเทวดาตอมนุษยในแงอายุ การจุติ การเกิด รวมถึงคุณคาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ไดรับจาการปฏิบัติในคุณธรรมของเทวดา ซึ่งสงผลตอมนุษย ทําใหมนุษยไดรูและ
ปฏิบัติตาม เปนการพัฒนาตนสูภพภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้เปนขอมูลสําคัญสําหรับการสงเสริม
และสนับสนุนให สถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ศาสนา เปนตน เขามาดูแลกลุมเยาวชนไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อ
เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีและเปนพฤติกรรมตามพระพุทธศาสนาตอไป โดยใช
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพราะเปนกระบวนการที่พอแมผูปกครอง ครูอาจารย และผูนํา
สามารถใหการอบรมสั่งสอน แนะนํา และปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี ที่ถูกตองตามบรรทัดฐานของ
สังคมและหลักคุณธรรมของเทวดา 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหสุนทรียศาสตรในพระพุทธศาสนากับ
สุนทรียศาสตรของเพลโต” นั้น ผูวิจัยเห็นวา ยังมีประเด็นที่นาสนใจในการพิจารณานํามาวิจัย
เพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
 1. เสนอแนวการทําวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักการพัฒนาสติตามแนวคิดของเทวดา
เพื่อการสงเสริมศีลธรรมในสังคมไทย” 

2. เสนอแนวการทําวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหความเชื่อเทวดาในสังคมไทยยุคใหม” 
เพื่อจะไดทราบวาบุคคลที่เปนเยาวชนยุคใหม ในปจจุบันนี้ มีความเชื่อถือเรื่องเทวดาอยางไร 
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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง แตกตางกัน และ 3) เพื่อ
สัมภาษณขอเสนอแนะและแนวทางสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามทัศนคติ
ของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาแบบผสานวิธีทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษา ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 288 คน เครื่องมือ
ที่ใชวิจัย คือ แบบสอบถาม และกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 9 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และคา (T-test ) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One-way ANOVA ) 
หากพบความแตกตางทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) และวิเคราะหขอมูล
สัมภาษณเชิงบรรยาย  

คําสําคัญ : ทัศนคติ, บุคลากรทางการศึกษา, การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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Abstract 

This thesis The objectives are as follows: 1.To study the attitudes of 
educational personnel towards democratic governance in Bang Khae District, 
Bangkok. 2. To compare the attitudes of educational personnel towards 
democratic governance in Bang Khae, Bangkok, with different gender, age, 
education level and position; and 3. To interview recommendations and 
guidelines for promoting democratic governance. according to the attitudes of 
educational personnel in Bang Khae District, Bangkok It is a study that combines 
both quantitative and qualitative methods. The sample group used in this 
research was educational personnel in Bang Khae District, Bangkok. The research 
sample consisted of 288 people. The research instrument was a questionnaire 
and a sample of 9 in-depth interviewees. The statistics used in the data analysis 
were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and value. 
(T-test), one-way variance test (F-test or One-way ANOVA). If differences were 
found, test individually by Scheffé method and analyze the descriptive 
interview data.  

Keywords : Attitude, Educational Personnel, Democracy 
 
 
บทนํา 

ประเทศไทยได เปลี่ยนแปลงการปกครองจากการมีผู ปกครองคนเดียว คือ 
พระมหากษัตริย หรือที่เรียกกันทั่วไปวาแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยคณะราษฎรไดยึดอํานาจการปกครองจากรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยจึงไดนําเอาการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใชตั้งแต 
พ.ศ. 2475 โดยการหยิบยืมรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษมาใช
ในการปกครองประเทศไทย ซึ่งมีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษรเรียกวารัฐธรรมนูญ และ
ประเทศไทยมีความสําเร็จในการสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดวยการ
จัดทํารัฐธรรมนูญอันเปนกฎเกณฑที่เปนกฎหมายสูงสุดในการจัดระเบียบการปกครองใหมี
รัฐบาล ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เปนฝายบริหาร มีรัฐสภาประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
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เปนฝายนิติบัญญัติ และศาลซึ่งประกอบดวยผูพิพากษา หรือตุลาการ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยนํามาใชตั้งแต พ.ศ. 2475 นั้น เมื่อพิจารณาความหมายของ
ประชาธิปไตยแลว พบวามีนักคิดทฤษฎีไดใหความหมายไวหลายทานที่เขาใจไดงาย ๆ กลาวคือ
อริสโตเติล (Aristotle) กลาววา “ประชาธิปไตย” คือระบอบการปกครองที่เสรีชนและคนจน 
ซึ่งประกอบขึ้นเปนคนสวนมากเปนผูถืออํานาจของบานเมือง ประชาธิปไตยยังเปนแนวทางแหง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม และเปนหลักการที่นําไปสูชีวิตที่ดีงาม ซึ่งไดแก 1) อํานาจ
ของประชาน คืออํานาจสูงสุดเปนของประชาชน 2) สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลเปนแนวคิดพื้นฐาน 3) ฉันทานุมัติ คือความยินยอมของประชนในการถูกปกครอง 4) การ
เปนตัวแทนจากการเลือกตั้งของประชาชน 5) การปกครองโดยเสียงสวนใหญ 6) รัฐบาลที่
เปดเผยและตรวจสอบได 7) สาธารณประโยชนคือผลประโยชนของประชาชนสวนรวมที่เปน
การปกครองเพื่อประชาชน1 จอหน ล็อค (John Lock) ไดใหความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” 
หมายถึง รูปการปกครองที่ดีที่สุด เพราะอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน อับราฮัม ลินคอลน ได
ใหคํานิยาม “ประชาธิปไตย” ไวซึ่งเปนการใหความหมายที่ประชาชนจดจําไดงายและพูดถึงกัน
ทั่วไปวา “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” โยเซฟ ซุมปเตอร ไดให
ความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” ไดแกการจัดแจงทางสถาบันเพื่อการตัดสินใจทางการเมือง   

บุคลากรทางการศึกษา บุคคลที่ใหความรูหลักวิชาแกนักเรียนในโรงเรียนและยังเปนผูที่
ใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต การอยูรวมกันของคนในสังคม เปนผูที่มีบทบาทในการสราง
เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคอันเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกนักเรียนถึงเรื่องวิถีในการดํารง
ตน การประพฤติปฏิบัติหนาที่และการเคารพสิทธิของผูที่รวมอยูดวยในสังคม บุคลากรทางการ
ศึกษายังมีลักษณะเปนผูนําของชุมชน ในฐานะที่เปนผูมีความรูเปนผูใหการศึกษาผานทางการ
เรียนการสอน กระตุนใหเยาวชนและประชาชนใหมีความเขาใจสนใจในทุกดาน และยังมีหนาที่
จัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางการ จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกรดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น ได
อยางมีความสุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาคและศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย รูจักรักษาผลประโยชน 
สวนรวมและประเทศชาติ การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศจะบรรลุผลตามเจตนารมณจึง
ตองมีการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสําคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ การสงเสริมบทบาทใหบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจใน

                                                             

 1 ธีรภัทร เสรีรังสรรค, รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร ครบรอบ 31 ป สาขาวิชารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556). 
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บทบาทของตนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การใหความรูและการปฏิบัติตนใน
การปลูกฝงทัศนคติ สรางคานิยม กอใหเกิดความรูความคิดเห็นความเชื่อตาง ๆ แกบุคลากรทาง
การศึกษา 

ดังนั้น นอกเหนือจากหลักสูตรที่ใชในโรงเรียนมีเนื้อหามากจนครูไมมีเวลาทํากิจกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมประชาธิปไตย แลวยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีลักษณะ
อัตตาธิปไตย การบริหารโรงเรียนและการสอนในชั้นเรียน และครูยังไมมีความเขาใจแทจริง
เกี่ยวกับประชาธิปไตย มองวิถีประชาธิปไตยเปนเพียงรูปแบบกิจกรรมมากกวิถีประชาธิปไตย”
และบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติอยางไรตอการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อ
จะไดนําผลการวิจัยไปปรับปรุงใหบุคลากรทางการศึกษา มีความเขาใจในบทบาทหนาที่อันจะ
พึงตองประพฤติปฏิบัติตอกัน และสามารถอยูรวมกันอยางปกติสุขโดยปราศจากความขัดแยง 

 
กรอบแนวคิด  
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
ตําแหนง 

การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีตอการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 
1.ดานสิทธิเสรีภาพ  
2.ดานความเสมอภาค  
3.ดานความภราดรภาพ  
4.ดานการมีสวนรวมทางการเมือง 

สัมภาษณขอเสนอแนะและแนวทาง
ส ง เ สริ มการ ปกคร อง ในระ บอบ
ปร ะ ชาธิป ไ ต ยตามทั ศนคติ ข อ ง
บุคลากรทางการศึกษา ในเขตบางแค 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง 
แตกตางกัน 

3. เพื่อสัมภาษณขอเสนอแนะและแนวทางสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1 ประชากร  
  ประชากรที่ ใช ในการวิจัย  ไดแก  บุคลากรทางการศึกษา ในเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 โรงเรียน จํานวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 532 คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจั ย คือ  บุคลากรทางการศึกษา ในเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 โรงเรียน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางตามสูตรคํานวณของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 228 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 3 

ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ คือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง ลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check 
list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานครประกอบดวย 4 ดาน คือ ดาน
สิทธิเสรีภาพ ดานความเสมอภาค ดานความภราดรภาพ ดานการมีสวนรวมทางการเมือง ตอน
ที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการศึกษาทัศนคติของบุคลากรทาง
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การศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบ ปลายเปด คือใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็น 

  2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  แบบสัมภาษณเชิงลึก ใชรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

โดยแบงสัมภาษณ ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของผูใหสัมภาษณ ตอนที่ 2 สัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งเปนการตั้งคําถามแบบปลายเปด 
(Open–ended Questions) โดยกําหนดขอคําถามที่มุงเนนถึงแนวทางในการบริหารงานของ
บุคลากรทางการศึกษาที่ มีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 3 การวิเคราะหเชิงเนื้อหา นําขอมูลจากการสัมภาษณมาเรียบเรียง
และจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู จากนั้นนํามาตีความเชื่อมโยงและสรางขอสรุปจากขอมูลที่
รวบรวมมา 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) 
   1) ดําเนินการขอหนังสือรับรองจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ถึงโรงเรียน 12 โรงเรียน 
   2) นําสงหนังสือถึง นางสาวรุจิรา อารินทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตบางแค 
  3) สงแบบสอบถามใหกับบุคลากรทางการศึกษา 
   4) ไดแบบสอบถามที่ตอบขอมูลเรียบรอยแลวกลับคืนมา จํานวน 228 ชุด คิด

เปน 100 % จึงตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จัดลําดับของขอมูล และบันทึก
ขอมูล 

   5) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติตอไป 

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ) 
   1) ผูวิจัยทําการขอหนังสือรับรองจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

มกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียน 
   2) ผูวิจัยนําสงหนังสือรับรองขอความอนุเคราะหและแบบสัมภาษณตอผูให

สัมภาษณ จํานวน 12 ทาน โดยใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) 
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   3) ทําการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่  ในการสัมภาษณแกกลุมตัวอยาง 
จํานวน 9 ทาน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

   4) เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว จํานวน 228 ชุด คิดเปน 100 % จึง
ตรวจสอบความสมบูรณและจัดลําดับขอมูล 

   5) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปวิเคราะหแนวในการบริหารงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนกรณีศึกษา ตอไป 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรทางสังคมศาสตรมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
    1) โดยการจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง 
โดยหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
    2) วิเคราะหแนวทางทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานครที่มีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    3) ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ระดับทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่มีตอที่มีตอ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในดานตาง ๆ กับปจจัยสวนบุคคล โดยใชการทดสอบคาที 
(t-test) สวนดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 
    4)  วิ เคราะหขอเสนอแนะแนวทางส ง เสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยใช
การแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

  4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปในการวิจัยเชิง

คุณภาพ ซึ่งสวนใหญขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยาย ซึ่งไดจากการสัมภาษณ
และจดบันทึก 
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ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยการศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

 1 .ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 84.6 และเพศชาย 
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 15.4 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 
48.2 รองลงมา มีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 21.1 รองลงมา มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ17.5 และนอยที่สุด มีอายุระหวาง 21-30 ป 
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเปนรอย
ละ 60.5 และการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 39.5 มีตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 50.4 รองลงตําแหนงศึกษานิเทศก 
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 44.3 และ ตําแหนงครู จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.6 กับ
ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.6  
 2. บุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม
ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการมีสวนรวมทางการเมือง รองลงมา ดานความ
ภราดรภาพ ดานสิทธิเสรีภาพ และดานความเสมอภาค ตามลําดับ ดังตาราง 1 
ตาราง 1 การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ดาน 
 

การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีตอการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

 ระดับความคิดเห็น 

 ( ) S.D. แปลผล 
1.ดานสิทธิเสรีภาพ 1.81 0.54 นอย 
2.ดานความเสมอภาค 1.29 0.60 นอยที่สุด 
3.ดานความภราดรภาพ 1.84 0.76 นอย 
4.ดานการมีสวนรวมทางการเมือง 2.18 0.93 ปานกลาง 

รวม 1.77 0.65 นอย 
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บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแคที่ มีทัศนคติตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมทางการเมือง 
ดานความภราดรภาพ ดานสิทธิเสรีภาพ และดานความเสมอภาค อยูในระดับนอยที่สุด 
ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยการศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปรายผล  
ไดดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการศึกษา ในเขตบางแค มีทัศนคติตอการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด อภิปรายไดวา บุคลากรทางการศึกษา
เปนบุคคลซึ่งมีวิชาชีพที่ตองใหการศึกษาอบรมและใหการแนะแนวทางการเรียนการสอนทัง้เปน
ผูที่ใหการอบรม สั่งสอนซึ่งนับไดวาเปนบุคคลที่มีแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
ครรลองคลองธรรมที่ดี อีกทั้งยังเปนผูชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติในการดํารงชีวิตในวิถีทางตาม
ครรลองไมทําตนใหเปนที่เดือดรอนตอบุคคลอื่นอันจะเปนการกาวลวงซึ่งสิทธิของผูอื่นให
ประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี รูจักหนาที่ของตนและเคารพสิทธิของผูอื่น ถาหากมีการกระทํา
ใดๆอันกระทบตอสิทธิของผูอื่นและกอใหเกิดความเสียหายข้ึนก็จักตองรับผิดชอบตามกฎหมาย  
 2. ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแค ที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติตอ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน อภิปรายไดวา ระหวางเพศชายและเพศหญิง 
มีทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกัน โดยเพศชายมีทัศนคติตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดานสิทธิเสรีภาพ ดานความเสมอภาค ดานความภารดรภาพ 
และดานการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาเพศหญิง 
 3. ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแค ที่มีอายุตางกัน มีทัศนคติตอ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา บุคลากรทางการศึกษาใน
เขตบางแค ที่มีอายุตางกัน มีทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไมแตกตางกัน ตอ
ดานสิทธิเสรีภาพ ดานความเสมอภาค ดานความภารดรภาพ และดานการมีสวนรวมทางการ
เมือง 
 4. ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแค ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน อภิปรายไดวา ระดับการศึกษามี
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ผลตอทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตางกัน โดยบุคลกรทางการศึกษาในเขต
บางแคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากกวา
บุคลกรทางการศึกษาในเขตบางแคที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ในดานสิทธิเสรีภาพ 
บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีทัศนคติตอการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มากกวาบุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแคที่มีการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรี ดานความเสมอภาคบุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแคที่มีการศึกษาระดับปรญิญา
ตรี มีทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มากกวาบุคลากรทางการศึกษาในเขต
บางแคที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ดานความภารดรภาพ และดานการมีสวนรวม
ทางการเมือง บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีทัศนคติตอ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มากกวาบุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแคที่มี
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
 5. ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแค ที่มีตําแหนงตางกัน มี
ทัศนคติตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา บุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตบางแคที่มีตําแหนงตางกัน โดยตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีทัศนคติตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มากกวาบุคลากรทางการศึกษาในเขตบางแคที่มีตําแหนง
ศึกษานิเทศก ตําแหนงครู และตําแหนงรองผูอํานวยการการโรงเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยสงเสริมใหประชาชนมีการกระตุนความสนใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพและ
สามารถเขาถึงความตองการของประชาชนที่เกี่ยวกับการเมืองใหไดมากที่สุด 

2. ควรมีการวิจัยเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการสนับสนุนในดาน
ตางๆเพื่อใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียมกันของประชาชน  

3. ควรมีการวิจัยเรื่องภราดรภาพเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกประชากรที่มีพหุ
วัฒนธรรมตางกัน 

4. ควรมีการวิจัยเพื่อหนวยงานราชการจัดอบรมเพื่อสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ
ในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายในชุมชน ขาวสารทางการเมือง
อุดมการณทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย และผลประโยชนที่ประชาชนควรจะไดรับ 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประวัติ ความเปนมาของวัฒนธรรมทองถิ่น ของ
อําเภอเมือง จังหวัดแพร 2. ศึกษากระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่น
ใหกับเยาวชนและผูสูงอายุ อยูคูคนลานนา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ ศึกษาวิจัยในเชิงเอกสารเปนการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ การจัดสนทนากลุมและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณและการสนทนากลุม 
ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 4 จํานวน 9  
รูป/คน 2) ผูนําชุมชน/ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน ปราชญทองถิ่น 1 คน 
พระสงฆ จํานวน 1 รูป นักวิชาการดานวัฒนธรรม 1 คน รวม 4 คน 3) เยาวชนและผูสูงอายุ 
20 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การเขารวม
กิจกรรม  

ผลการวิจัยพบวา  
 1. ชุมชนบานหนองหา มีผูกพันกันเปนญาติมิตรกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมมือรวมใจ
ในการพัฒนาชุมชน การดําเนินวิถีชีวิตทางดานสังคม วัฒนธรรมและประเพณีและใหความ
เคารพกับหลักธรรมศาสนา การประพฤติตามหลักธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรมทองถิ่นที่ภูมิปญญา
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ของชุมชนมีการสั่งสมความรู ประสบการณและพัฒนาเปนบอเกิดของความรู เพื่อนํามาพัฒนา
ตนเองและสังคมใหสามารถอยูรวมกันได จนกลายเปนภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําสวยดอก 
การทําเหรียญโปรยทาน  
 2. กระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่น กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับชุมชน ไดแก การเรียนรูดานการทําสวยดอก และการทําเหรียญโปรยทาน ใหกับ
เยาวชนและผูสูงอายุ เพื่อสรางแนวคิดในการอนุรักษ ฟนฟูใหเปนเอกลักษณของชุมชน 
อยางแพรหลายในเทศกาลและประเพณีและพิธีกรรมตางๆ กระบวนการถายทอด ไดแก  
การถายทอดจากปราชญชาวบานและวิทยากร เปนวิธีการถายทอดการปฏิบัติจริงและการ
ฝกหัดดวยตนเอง โดยปราชญและวิทยากรชุมชน เปนผูสอนอธิบายวิธีการทําแลวใหผูเรียนทํา
ไปพรอมกัน และการนําไปใชประโยชนในตางๆ ในดานความรู ดานสังคมและวัฒนธรรม  
ดานเศรษฐกิจ  

คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรู, การถายทอด, ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
Abstract  

This Article aimed to investigate history of local culture of Meuang 
district, Phrae province and study process of transmitting local culture to youths 
and elderlies living in Meuang district, Phrae province. Applied the mixed-
methodology, the data were collected and analyzed by using documentary-
methods, interview, focus-group discussion, action research, and participant 
observation. The population and subjects consisted of 9 fourth year students, a 
community leader or a director of local government organization, a local 
scholar, a Buddhist monk, a cultural officer, and 20 youths and elderlies. The 
qualitative data were analyzed by considering related documents, question 
answering behavior, activity participation of participants. 

The research results were found as follows. 
1.The relationship of people is a form of clan cultures. In terms of 

community development, culture, and religion, they have a friendly 
collaborative culture and strong bonds of loyalty and local tradition. Regarded 
as knowledge resource, there has been knowledge and experience 
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accumulation, leading to self-development and unique local wisdom, for 
example, making and decorating Thai style cone-shaped banana leaf flower 
container and traditional coin folding with colorful ribbon.  

2. In terms of the processes of learning and transmitting local culture, 
the activities in form of community action research were creating Thai style 
cone-shaped banana leaf flower container and traditional coin folding with 
colorful ribbon. These knowledge and skills have been conveyed to youths and 
elderlies in order to cultivate local identity awareness and reservation, relating 
to local festivals, traditions, and ceremonies. The processes of knowledge 
transmission were passing on skills and local wisdom by local scholars and 
experts by applying action-oriented purpose and attendees’ self-practice. 
Considered as a coach, local scholar facilitates learning and offers practical 
advices concerning social, cultural, and economic aspects.  

Keywords: learning processes; knowledge transformation; local wisdom 
 
 

บทนํา  

ปญหาการทอดทิ้งวัฒนธรรมของตนเองและการยอมรับวัฒนธรรมตางชาติกลายเปน
ปญหาสําคัญในสังคมไทย สิ่งเหลานี้ยังคงเปนคําถามซึ่งเปนที่สงสัยวาเปนเพราะความไม
เขมแข็งในวัฒนธรรมของตนเอง ความไมเขมแข็งภาคประชาชนที่ขาดความรูที่เทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือการละเลยการถายทอดวัฒนธรรมความรูและวิธีการเรียนรูที่จะนําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง1 กระทรวงวัฒนธรรมเสนอกิจกรรมการดําเนินงานใหเชิดชู
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของจังหวัดตางๆ สงเสริม ฟนฟู สืบทอดภูมิปญญาไทย การจะ
สนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากรากเหงาเอกลักษณไทย มรดกทางภูมิปญญา
หรือความรูในชีวิตจริงที่มีอยูเดิมในชุมชนและประสบการณรวมกับการพัฒนาสมัยใหมเปน
กระบวนการถายทอดทางภูมิปญญาประสานกับการเรียนรูจากประสบการณเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชน สังคมไทยไดเรียนรูจากการปรับตัวของชาวบาน โดยกระแส ภูมิปญญานี้ และ

                                                             
1 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, กระบวนการเรียนรู แนวคิด ความหมายและบทเรียนในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : พิสิษฐไทย ออฟเซ็ท, 2549), หนา 7 
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เล็งเห็นวาการพัฒนาที่ผานมาเราใหความสําคัญกับความรูและผูทรงภูมิปญญาไทยนอยกวา
ความรูทางสากลและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในความรูสมัยใหม  

แตในปจจุบันบทบาทของภูมิปญญาไทยในการพัฒนาสังคมเริ่มไดรับการยอมรับมาก
ขึ้นภูมิปญญาไทยจึงเกี่ยวของกับทุกมิติทางสังคม โดยมี “คน” เปนศูนยกลางของความสัมพันธ
กับมิติทางสังคมนั้นๆ หรือเรียกไดวาเปนผูทรงภูมิปญญาของสังคม เปนผูเรียนรู สืบทอด พัฒนา 
ถายทอดและนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม2 ประเวศ วะสี กลาวไวใน
เอกสารภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบทวา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณชีวิต สังคม และในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันและถายทอดสืบตอกันมาเปน
วัฒนธรรม ลักษณะสําคัญ คือ จําเพาะกับทองถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูงและมีความ
เคารพผูอาวุโส สรุปไดวาภูมิปญญาทองถิ่นจะมีวัฒนธรรมเปนรากฐาน3 สารานุกรมไทย  
ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความรู ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยไดคนควารวบรวมและ
จัดเปนความรู ถายทอด ปรับปรุงจากคนรุนหนึ่งมาสูคนอีกรุนหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงาม  
มีคุณคา มีประโยชนสามารถนํามาแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได 
 กระบวนการเรียนรูและสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น เริ่มเรียนรูจากการสัมผัสมีความ
พยายามที่จะนําสิ่งที่อยูรอบตัวมาตีเปนความหมาย ทําใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของ แต
ละบุคคลที่จะสามารถรูไดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เรียนรูดวยความคิด จินตนาการ
ของตนเอง ไดมีผูใหความหมายไวแตกตางกัน ดังนี้ เอกวิทย ณ ถลาง4 ไดวิเคราะหและประมวล
ลักษณะการเรียนรูของชาวบานไว 8 ประการดังนี้ 1. การลองผิดลองถูก 2. การลงมือทําจริง  
3. การสาธิตวิธีการ 4. พิธีกรรม การเรียนรูโดยพิธีกรรม 5. ศาสนา ในดานหลักธรรมคําสอน 
ศีลและวัตรปฏิบัติ ตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคมที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนใน
เชิงการเรียนรู 6. การแลก เปลี่ยนความรูประสบการณ 7. การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม 8. ครูพัก
ลักจํา เปนการเรียนรูในทํานองแอบเรียน แอบเอาอยาง แอบลองทําดูตามแบบอยางที่เฝา
สังเกตอยูเงียบ ๆ แลวรับเอามาเปนของตนเมื่อสามารถทําไดจริงเปนวิธีธรรมชาติ ธรรมดาของ

                                                             
2 ประเวศ วะสี, ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง

แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2536). หนา 17-33. 
3 สารานุกรมไทย, สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ 23, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมติชน.

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 18. 
4 เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาชาวบานสี่ภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย

, (นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), หนา 45-48. 
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คนในการเรียนรูจากผูอื่น สามารถ จันทรสูรย5 กลาวถึงวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานไววา
ชาวบานทุกหมูเหลาไดใชสติปญญาของตนสั่งสมความรูประสบการณเพื่อการดํารงชีพมาโดย
ตลอดและยอมถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งตลอดมาดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกัน
ไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ทั้งทางตรงและทางออมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา 
ความเชื่อถือผีสางตาง ๆ  รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเปนพื้นฐานในการถายทอดเรียนรูสืบตอกัน
มา จากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปจจุบัน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่มนุษยหรือคนใน
ชุมชนนั้นจะตองเรียนรูวัฒนธรรมของตนเองเพื่อใหเขาใจถึงชีวิต รักษาคุณคาความดีงามนั้นไว
กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเผยแพรสูสังคมอื่น ในขณะเดียวกันก็ตอง พัฒนาใหเจริญงอกงาม 
ถายทอดอยางตอเนื่องกันไปในอนาคต  

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่ตอง
ปรับเปลี่ยนไปเชนเดียวกันจึงบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียนการสอนกับการอนุรักษ
ศิลปวัฒธนธรรม และเพื่อใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญถึงกระบวนการเรียนรูและและสบืทอดภมูิ
ปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อ พัฒนาสรางสรรคเปนตนแบบใหแกอนุชนรุนหลังไดศึกษา 

 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาประวัติ ความเปนมาของวัฒนธรรมทองถิ่น ของอําเภอเมือง จังหวัดแพร  
2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่นใหกับเยาวชน

และผูสูงอายุ อยูคูคนลานนา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ 
ศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เปนการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
วารสาร หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาหรวมถึงขาวสารทางอินเตอรเน็ต เชน ขอมูลขาวสาร
จากเว็บไซด งานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) จัดสนทนากลุม (Focus Groups Discussion) พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนบาน
หนองหา อําเภอเมือง จังหวัดแพร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ และการ
สนทนากลุมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม จากกิจกรรม จํานวน 2 
                                                             

5 สามารถ จันทรสูรย, ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท, มูลนิธิภูมิปญญา, 2536, หนา 
150-152. 
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เรื่อง ไดแก 1) การจัดทําสวยดอก 2) การทําเหรียญโปรยทาน ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใช
ในการวิจัย ไดแก นิสิตคณะครุศาสตร ช้ันปที่ 4 จํานวน 9 รูป/คน 2) ผูนําชุมชน /ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน ปราชญทองถิ่น 1 คน พระสงฆ จํานวน 1 รูป นักวิชาการ
ดานวัฒนธรรม จํานวน 1 คน รวม 4 คน 3) เยาวชนบานหนองหา จํานวน 10 คน ผูสูงอายุ 
จํานวน 10 คน  

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและ
รวบรวมขอมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมาประวัติ ความเปนมา
ของวัฒนธรรมทองถิ่น ของอําเภอเมือง จังหวัดแพร 

2. การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อใหทราบถึง
กระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่นใหกับเยาวชนและผูสูงอายุอยูคูคน
ลานนา  

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกระทําตามขั้นตอนของการบูรณาการเรียนการสอน
กับการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของจนไดกิจกรรมการเรียนรูที่ เปนไปตามทฤษฎีของ (Experiential Learning)  
โดยกําหนดเปนขั้นตอนการดําเนินโครงการเปน 3 ข้ันตอน 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ (P - Preparation) ในข้ันนี้ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการศึกษา 
สภาพและความตองการของชุมชน ผูสอนทําหนาที่กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหรวมกันวางแผน
ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับเยาวชนและ
ผูสูงอายุ ผูวิจัยไดดําเนินการอธิบายและใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและถายทอด
วัฒนธรรมทองถิ่น ผานกิจกรรมการเรียนรู ระบุประเด็นปญหาและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 
21 ผูวิจัยอาศัยการสังเกต การจดบันทึกขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดผานสื่อและหรือ
สังคมออนไลนเพื่อใหผูเรียนไดตกผลึกทางความคิดและนําเสนอแนวทางการดําเนินกิจกรรม 
ผูเรียนกําหนดชุมชนที่จะออกไปจัดทําโครงการ คือ ชุมชนบานหนองหา อําเภอเมือง จังหวัด
แพร และนําเสนอผานชั้นเรียนกระบวนการนี้ผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู ทักษะ
เพื่อจัดทํารางโครงการจัดกิจกรรม ขณะเดียวกันก็ออกสํารวจชุมชนที่ เขารวมโครงการ  
แจงวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ  

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (A - Action) ผูวิจัยไดวางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูลขณะอยูใน
ภาคสนาม ไวดังนี้ 
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 2.1 ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมตามแผนการที่ไดวางไวรวมกันในขั้นที่ 1 ซึ่งการ
ปฏิบัติจะตองนําทฤษฎีและทักษะที่ผูเรียนไดศึกษามาปรับประยุกตใชใหเหมาะสม  

 2.2 เขาไปสังเกตและอยูรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาและสังเกตการณสภาพวิถีชีวิต
พิธีกรรมและความเชื่อของคนในชุมชนและชุมชนตองเขาใจและใหความรวมมือเปนอยางดีการ
เก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดใชแบบบันทึกการสังเกต (field note) รวมทั้งใชกลอง
บันทึกภาพประกอบการรวบรวมขอมูล  

 2.3 ขั้นจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 2 
กิจกรรมคือ การจัดทําสวยดอกและการทําเหรียญโปรยทาน  

 2.4 ขั้นตอนนี้ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยนิสิตคณะครุศาสตรรวมมือกับ
ชุมชนบานหนองหา ตําบลแมคํามี อําเภอเมือง จังหวัดแพร จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ซึ่ง
ผลที่ไดจะมีการสะทอนคิดและสรุปการดําเนินงานของแตละกิจกรรม การสังเกตแบบมีสวนนั้น
จะเขาไปสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของผูที่เขารวมโครงการฯ และเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โครงการ 

 2.5 หลังจากผูวิจัยและนิสิตเขาไปสังเกตการณแลวไดมีการสัมภาษณผูใหขอมูลที่
สําคัญกับบุคคลที่เขารวมกิจกรรมโดยบุคคลและผูนําดังกลาวทําใหทราบถึงทุนทางสังคมมี
รากฐานมาจากวัฒนธรรมทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและทราบ
วิธีการเสริมสรางแหลงการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นทางดานศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ขั้นที่ 3 สะทอนคิด (R - Reflection) เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนนําผลการปฏิบัติการ
มารวมกันสรุปสิ่งที่ไดจากการเรียนรูรวมกันในช้ันเรียนและผูเรียนจะตองสะทอนผลการปฏิบัติ
ผานรองรอยที่เก็บรวบรวมขอมูลขั้นตอนนี้ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม โดยนิสิตรวมมือ
กับชุมชนเปาหมายจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด การถอดบทเรียนในการทํากิจกรรมการ
บริการวิชาการ ซึ่งผลที่ไดจะมีการสะทอนคิดและสรุปการเรียนรูโดยการบริการสังคมผานสื่อ
สังคมออนไลน Facebook, Line เปนตน 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชวิธีการดังตอไปนี้  
1. กระบวนการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการจัดเก็บขอมูลอยูตลอดเวลา โดยการ

อธิบายปรากฏการณผานการเขียนสะทอนคิดของผูเรียนจากการสังเกต การจดบันทึก แลวจัด
ขอมูลเปนหมวดหมูเพื่อหาขอสรุปและตีความหมายของผลหรือขอคนพบที่ไดรวมถึงการ
ตรวจสอบวาขอสรุปที่ไดนั้นมีความถูกตองแมนยําหรือนาเชื่อถือเพียงใด 
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2. วิธีการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนาม สวนใหญอยูในรูปแบบ
ของ ขอความ คําพูด ประโยค วลีหรือสัญลักษณตางๆ เพื่อสื่อความหมายถึงการกระทําและ
เหตุการณที่เกิดข้ึนกับคนในสังคม การวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) วิเคราะหขอมูล พิจารณาอยางละเอียดแยกแยะและจัดหมวดหมูขอมูล  

นิยามศัพท 

ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเองที่นํามาใชในการ
แกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบานทั้งกวาง ทั้งลึก ที่ชาวบานสามารถ
คิดเอง ทําเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางทันสมัย 

กระบวนการเรียนรู หมายถึง ขั้นตอนที่ทําใหเยาวชนและผูสูงอายุในชุมชนเกิดความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นในดานการทําสวยดอก และเหรียญโปรยทานในดานความเปนมา เทคนิค
วิธีการถายทอดความรู และการเผยแพร 
  การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการทําสวย
ดอกลานนา และการทําเหรียญโปรยทาน ในดานความเปนมา วิธีการถายทอดความรู และการ
เผยแพรองคความรูสูคนรุนตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ศึกษาประวัติ ความเปนมาของวัฒนธรรมทองถ่ิน ของอําเภอเมือง จังหวัดแพร 

ประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมพื้นบานหรือ วัฒนธรรมทองถิ่นเปนภูมิปญญาของ
มนุษยมิไดเกิดขึ้นอยางลอยๆ แตเปนความผูกพันอยางแนบแนนระหวางภูมิปญญากับทองถิ่น  
มีการสั่งสมความรู ประสบการณและพัฒนา จนกลายเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชนกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ และมีการสืบทอดไปยังอนุชนรุนหลัง ภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนพื้นเพรากฐานของ
ความรูชาวบานมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรงคือ ประสบการณตรงดวยตนเอง  
หรือทางออม ซึ่งเรียนรูจากผูใหญหรือความรูที่สะสมสืบตอกันมานั้น ถือวาเปนสิ่งที่มีคุณคา 
ปจจุบันในทามกลางกระแสแหงโลกยุคไรพรมแดน การหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากภายนอก
เกิดข้ึนโดยงาย สงผลใหภูมิปญญาทองถิ่นในบางแหงกําลังสูญหายไปพรอมกับกาลเวลา หากไม
มีการสืบทอดใหดํารงอยูสืบไป 

ชุมชนบานหนองหา ในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อและคานิยมของบรรพบุรุษแตกตางไปจากเดิม ทั้งนี้ก็เพื่อการคงอยูของวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ จึงตองมีทั้งการรับวัฒนธรรมใหมๆ ลดทอนขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมลง 
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เพื่อใหเขากับสภาพ แวดลอมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เราจะเห็นไดวาแมจะมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงใดแตสิ่งหนึ่งที่ชุมชนบานหนองหา จังหวัดแพร มีความเห็นพองวา ควร
รักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งในกระบวนการสืบทอดดานประเพณีและวัฒนธรรมนั้น มี
รายละเอียดซับซอนมากมาย อีกทั้งยังเปนเรื่องของจิตสํานึกที่อยูในใจของลูกหลาน บรรพบุรุษ 
บิดามารดาและญาติพี่นองจึงเปนสวนสําคัญในการกระตุนการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรม
เหลานี้ ใหคงอยูตอไป ชุมชนบานหนองหา ใหความเคารพกับหลักธรรมศาสนาเปนอยางมากใน
การประพฤติตามหลักธรรมอันดีงามนี้ ทําใหชาวบานมีผูกพันกันเปนญาติมิตรกันชวยเหลือ
เกื้อกูลกันไมวายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม อยางในยุคปจจุบันก็ไดมีการรวมมือกัน
วางแผนงานใหสัมพันธกับหนวยงานรัฐและการพัฒนาหมูบานของตน ดังจะเห็นไดจากความ
รวมมือรวมใจในการพัฒนาหมูบาน ความรับผิดชอบรวมกันของคนในหมูบาน ความสามัคคีกัน
เปนอยางมาก จะเห็นไดจากงานตาง ๆ ไมวาจะเปนงานบุญหรือการจัดงานตาง ๆ ทุกคนจะ
ชวยกันจัดแจงงานใหสําเร็จไป การดําเนินวิถีชีวิตทางดานสังคม ดานวัฒนธรรมและประเพณี
และพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นการศึกษาถึงการจัดทํา“สวยดอก”หรือ “กรวยดอกไม”และ
“การทําเหรียญโปรยทาน” สามารถสรุปไดดังนี้  

“สวยดอก” หรือ “กรวยดอกไม” เกิดจากการใชใบตองหรือกระดาษมวนขดเปนกรวย 
เพื่อใสดอกไม ธูปเทียน เพื่อเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและสะดวกในการนําไปไหวหรือ
คารวะบูชา ความเชื่อของการใชสวยดอก ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสิ่งสําคัญที่ใชใน
การประกอบพิธีกรรมทุกประเพณีจะใชดอกไมเปนเครื่องสักการะบูชาเพื่อคาราวะบูชา ดังนั้น
ชาวลานนาจึงนิยมนําดอกไมไปถวายแดพระภิกษุสงฆ หรือประกอบในพิธีกรรมตางๆ เมื่อนําไป
สักการะบูชา จะเพิ่มความเปนสิริมงคลใหกับตนเอง 

 การทําเหรียญโปรยทาน  

การโปรยทาน หมายถึง การสละเงินทองทรัพยสมบัติเปนทานแกผูอื่นโดยไมหวัง
ผลตอบแทนโดยถือคติตามที่พระพุทธเจาทรงสละราชยสมบัติออกผนวช การโปรยทานกอนเขา
โบสถเปนการแสดงวาตอจากนี้ไป นาคไดสละสมบัติทุกอยางแลว เพื่อดําเนินชีวิตตามแบบอยาง
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นอกจากนั้น การโปรยทานยังเปนการสอนคนใหรูจักเสียสละ
โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น การโปรยทานนั้น จะมีก็ได ไมมีก็ได ไมใชขอกําหนดตายตัว 
เนื่องจากไมใชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับการบวช ถึงไมมีการโปรยทานก็บวชสําเร็จเปนพระไดเชนกัน 
การโปรยทานทําข้ึนเพื่อใชในพิธีตางๆ หรือเปนของที่ระลึกสําหรับแจกคนในงาน เชน งานบวช 
งานแตง และงานศพ เปนตน 

ประโยชนของวัฒนธรรมทองถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบานหรือวัฒนธรรมทองถิ่น (Local 
Culture) “สวยดอก” หรือ “กรวยดอกไม” และ “การทําเหรียญโปรยทาน” คือ รูปแบบการ
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ดําเนินชีวิตอันเปนวิถีชีวิตของคน ไมใชจํากัดเฉพาะศิลปะ เชนอดีตประโยชนของวัฒนธรรม
พื้นเมืองวัฒนธรรมพื้นเมืองมี ประโยชนในฐานะเปนเครื่องมือซึ่งนําไปใชในการแกปญหาและ
ยกระดับชีวิตความเปนอยูในดานตางๆ ประโยชนของวัฒนธรรมทองถิ่นจึงสามารถวิเคราะหได 
ดังนี้ 1) ดานการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น เปนบอเกิดของความรู เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและ
สังคมใหสามารถอยูรวมกันได การสอนใหประพฤติดีละเวนประพฤติชั่ว รูจักรับผิดชอบชั่วดี 2) 
ดานสังคม วัฒนธรรมทองถิ่นเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสรางใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ 3) ดานการปกครอง วัฒนธรรมทองถิ่นเปนสื่อสารทํา
ความเขาใจเห็นใจซึ่งกันและกันรวมกลุม รวมพลังกันสรางสรรคชวยเหลือเกื้อกูล จําเปนตอง
สรางกฎระเบียบเพื่อปองกันการขมเหงเบียดเบียนกัน 4) ดานเศรษฐกิจ ในสังคมของชนบท
โดยมากจะมีอาชีพเกษตรกรรมการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชน จะมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิต จึงมีการสรางผลผลิตแลกเปลี่ยนสินคาเพื่อสนองความตองการของชุมชน 

  2. กระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่นทองถิ่นใหกับเยาวชนและ
ผูสูงอายุ  

พบวากระบวนการเรียนรูและการถายทอด การถายทอดทางวัฒนธรรม หมายถึง การ
สอนใหคนรุนหลังรับรูถึงระบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่คนในสังคมนั้นๆ ไดเคยมีการตกลงกนั
วามีความหมายอยางไร ตองการสื่อสารถึงอะไร ดวยวิธีการใดการถายทอดวัฒนธรรมอาจเปน
การถายทอดความคิด ความเชื่อ รูปแบบการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล
พิธีกรรมที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุมคนในสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ
ชุมชน จากการศึกษาพบวาการถายทอดทางวัฒนธรรมเพื่อกอใหเกิดการสืบทอดวัฒนธรรม
กิจกรรมวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนไดเผยแพรความรูดานพื้นฐาน“สวยดอก”หรือ“กรวยดอกไม” 
ไดจัดอบรมการทําใหกับผูสนใจเพื่อสรางความรูใหกับชุมชนโดยเชิญวิทยากร ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานการประดิษฐ “สวยดอก” หรือ “กรวยดอกไม” “การทําเหรียญโปรยทาน” และการทํา
เครื่องสักการะบูชา เพื่อสรางแนวคิดในการอนุรักษการทําสวยดอกใหแพรหลาย ฟนฟูการทํา
สวยดอกใหกลับมาเปนเอกลักษณของชุมชนใหแพรหลาย ในพิธีกรรมตางๆ ของชุมชนใน
เทศกาลและประเพณี ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางดี  
 วิธีการถายทอดพบวา เปนการถายทอดจากบรรพบุรุษ หรือปราชญชาวบาน เปน
วิธีการถายทอดจากการสังเกต การทดลอง การบอกเลาดวยปาก การปฏิบัติจริงและการฝกหัด 
การฝกฝนดวยตนเอง เกิดจากความเคยชินที่พบเห็นทุกวันจนสามารถทําไดไมตองมีคนสอนแต
ในบางครั้ง ก็ใชวิธีการเลียนแบบ การถายทอดจากเพื่อนบาน เปนการบอกเลาดวยปากผูเรียน
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นําอุปกรณไปเองและสอนโดยการปฏิบัติจริง โดยการพาไปเรียนนอกสถานที่ผูสอนอธิบาย
วิธีการทําแลวใหผูเรียนทําไปพรอมกัน  

จะเห็นไดวา กระบวนการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ควรคาแกการอนุรักษ สืบทอด กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ตางๆ ที่จัดข้ึนเปนกิจกรรมที่ชุมชนมีความตองการใหจัดข้ึน แมกระนั้นก็ยังไมสามารถทําใหกลุม
วัยรุนเกิดความรัก และหวงแหนในวัฒนธรรมทองถิ่นของตนไดเทาที่ควร และเห็นดวยหาก
องคกรภาครัฐและเอกชนไดรวมมือกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อนําความรูทางภูมิปญญา
ทองถิ่นมาสอนนักเรียน แตผูมีความรูทางภูมิปญญาทองถิ่น ใหขอมูลและถายทอดความรูใหคน
รุนหลังไดสืบทอดตอไป  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ชุมชนบานหนองหา ใหความเคารพกับหลักธรรมศาสนา ในการประพฤติตาม
หลักธรรมอันดีงามนี้ ทําใหชาวบานมีผูกพันกันเปนญาติมิตรกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมวายุค
สมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม อยางในยุคปจจุบันก็ไดมีการรวมมือกันวางแผนงานให
สัมพันธกับหนวยงานรัฐและการพัฒนาหมูบานของตน ดังจะเห็นไดจากความรวมมือรวมใจใน
การพัฒนาหมูบาน ความรับผิดชอบรวมกันของคนในหมูบาน ความสามัคคีกันเปนอยางมาก จะ
เห็นไดจากงานตางๆ ไมวาจะเปนงานบุญหรือการจัดงานตางๆ ทุกคนจะชวยกันจัดแจงงานให
สําเร็จไป การดําเนินวิถีชีวิตทางดานสังคม ดานวัฒนธรรมและประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา 
ซึ่งสอดคลองกับ ปรีชา อุยตระกูล วาภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง เรื่องที่สั่งสมกันมาแตอดีตและ
เปนเรื่องราวของการจัดความสัมพันธ ระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอมคนกับคน คนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติโดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีการทํามาหากินและพิธีกรรมตางๆ 
ทุกอยางเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้ เปาหมายก็คือเพื่อใหเกิดความสงบ
สุขทั้งในที่เปนชุมชนหมูบานและสวนที่เปนปจเจกชนของในเรื่องเดียวกัน 

 ประโยชนของวัฒนธรรมทองถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบานหรือวัฒนธรรมทองถิ่น (Local 
Culture) “สวยดอก”หรือ“กรวยดอกไม”และ“การทําเหรียญโปรยทาน” คือ รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตอันเปนวิถีชีวิตของคน ไมใชจํากัดเฉพาะศิลปะ เชนอดีตประโยชนของวัฒนธรรม
พื้นเมืองวัฒนธรรมพื้นเมืองมีประโยชนในฐานะเปนเครื่องมือซึ่งนําไปใชในการแกปญหาและ
ยกระดับชีวิตความเปนอยูในดานตางๆ ประโยชนของวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการศึกษา 
วัฒนธรรมทองถิ่นเปนบอเกิดของความรู เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและสังคมใหสามารถอยูรวมกนั
ได การสอนใหประพฤติดีละเวนประพฤติช่ัว รูจักรับผิดชอบชั่วดี ดานสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เสริมสรางใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมใหเกิดการเอารัดเอา
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เปรียบ ดานการปกครอง วัฒนธรรมทองถิ่นเปนสื่อสารทําความเขาใจเห็นใจซึ่งกันและกัน
รวมกลุม รวมพลังกันสรางสรรคชวยเหลือเกื้อกูล จําเปนตองสรางกฎระเบียบเพื่อปองกันการ
ขมเหงเบียดเบียนกัน ดานเศรษฐกิจ ในสังคมของชนบทโดยมากจะมีอาชีพเกษตรกรรมการ
บริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต เพื่อสนองความตองการของ
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ เอนก นาคะบุตร6 กลาววาภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอการพัฒนา
ทองถิ่น การพัฒนาทองถิ่นที่อาศัยภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคประกอบ มีลักษณะเปนความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้ออํานวยช้ีนําและเปนทางเลือกที่เหมาะสมตอสภาวะทองถิ่นและเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เขามากระทบความรู ภูมิปญญาและระบบคุณคาตางๆ ไดรับ
การประยุกตและสืบสานอยางตอเนื่องโดยสมาชิกของชุมชนตองกระจายการเรียนรูหลาย
รูปลักษณะผานประเพณีพิธีกรรมตัวบุคคลและการปฏิบัติซ้ํา มีการเลือกสรรและผสมผสานกับ
ความรูที่เขามาจากภายนอก 

กระบวนการเรียนรูและการถายทอด การถายทอดทางวัฒนธรรม หมายถึง การสอนให
คนรุนหลังรับรูถึงระบบสัญลักษณทางวัฒนธรรมที่คนในสังคมนั้น ๆ ไดเคยมีการตกลงกันวามี
ความหมายอยางไร ตองการสื่อสารถึงอะไร ดวยวิธีการใด การถายทอดวัฒนธรรมอาจเปนการ
ถายทอดความคิด ความเชื่อ รูปแบบการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล 
พิธีกรรมที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของกลุมคนในสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ กาสัก เตะขันหมาก7 วากระบวนการเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่ทํา
ใหมีความสามารถในการแสวงหา เลือกสรร กลั่นกรองและสั่งสมองคความรูทั้งที่เปน ภูมิปญญา
ดั้งเดิมและความรู ใหมจากภายนอกแลวนํามาใชหรือประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ  
ของชุมชนและมีกระบวนการเรียนรู เชน กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการกลุม การเรียนรู
จากการลงมือทําจริง เปนตน  

วิธีการถายทอดไดแก การถายทอดจากบรรพบุรุษ หรือปราชญชาวบานเปนวิธีการ
ถายทอดจากการสังเกต การทดลอง การบอกเลาดวยปาก การปฏิบัติจริงและการฝกหัด การ
ฝกฝนดวยตนเอง เกิดจากความเคยชินที่พบเห็นทุกวัน จนสามารถทําไดไมตองมีคนสอนแตใน
บางครั้งก็ใชวิธีการเลียนแบบ การถายทอดจากเพื่อนบาน เปนการบอกเลาดวยปาก ผูเรียนนํา
อุปกรณไปเองและสอนโดยการปฏิบัติจริง โดยการพาไปเรียนนอกสถานที่ผูสอนอธิบายวิธีการ

                                                             
6 เอนก นาคะบุตร, ขาวสารขอมูลกับความสําคัญของการพัฒนา ในคนกับ ดิน นํ้า ปญหาจุด

เปลี่ยนแหงความคิด. (กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา, 2536), หนา 82-83.  
7 กาสัก เตะขันหมาก, กระบวนการพัฒนาประชาสังคมสําหรับสภาวัฒนธรรมจังหวัด, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2543), หนา 10.  
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ทําแลวใหผู เรียนทําไปพรอมกันซึ่งสอดคลองกับสามารถ จันทรสูรย8 (2536: 150–152) 
กลาวถึงวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานไววา ชาวบานทุกหมูเหลาไดใชสติปญญาของตนสั่ง
สมความรูประสบการณ เพื่อการดํารงชีพมาโดยตลอด และยอมถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีก
รุนหนึ่งตลอดมา ดวยวิธีการตางๆ ที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่นทั้ง
ทางตรงและทางออมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อถือผีสางตาง ๆ รวมทั้งความเชื่อ
บรรพบุรุษเปนพื้นฐานในการถายทอดเรียนรูสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานใน
ปจจุบัน 

 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 

  1. ดานการศึกษา คณาจารยผูสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ สามารถดําเนินงานใหบริการ
วิชาการแกผูรับบริการกลุมอื่นๆ และนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบของแตละชั้นปได ใหนิสิตไดเรียนรูจากสถานการณจริงเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติทาง
สังคมศึกษา เปนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ รวมถึงทัศนคติการ
ใหบริการทางวิชาการสูสังคมของนิสิต 

2. ดานการบริการวิชาการสูสังคม ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการจัดโครงการบริการ
วิชาการอยางตอเนื่องและขยายกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย และนิสิต 
โดยกําหนดใหอาจารยนําความรูรวมทั้งประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
ตอปญหาและความตองการของผูรับบริการและนิสิตตามความตองการและการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนและสังคม  

3. ดานการวิจัย จากผลการวิจัยที่พบวา ทักษะการปฏิบัติงาน ของนิสิตหลังการเขา
รวมโครงการเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการสูสังคมในรายวิชาตาง ๆ ของแตละชั้นปตอไป 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการบูรณาการการวิจัยกับโครงการของมหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการใหมากขึ้น  

                                                             
8 สามารถ จันทรสูรย, ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท, มูลนิธิภูมิปญญา, 2536, หนา 

150-152. 
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2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีบทบาทกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมทองถิ่น
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นใหมากขึ้น  
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรดานอาหารของชุมชนตําบลแมยม อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร วิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยาง คัดเลือกโดยใชวิธีการแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จํานวน 30 คน โดยใชเกณฑในการคัดเลือก คือ แมบานที่มีความสนใจ
และประกอบอาชีพคาขายอาหาร/อาหารทองถิ่น เครื่องมือวิจัยคือการสนทนากลุม (Focus 
group Discussion ) แบบสอบถามความตองการและ แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง
หลักสูตร(IOC) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบวา ตําบลแมยมทั้ง 4 หมูบาน มีกลุมแปรรูปผลิตภัณฑดานอาหาร
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ คือ 1) กลุมกลวยฉาบ 2) กลุมน้ําพริกลาบ ซึ่งกลุมตําบลแมยมมีความ
ตองการพัฒนาอาหารในทองถิ่น จึงระดมความคิดจากตัวแทนกลุมแมบานตําบลแมยม อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร ,อาจารยที่ปรึกษา และคณะทํางาน ไดพัฒนาโครงรางหลักสูตร จํานวน 
3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรสํารับอาหารทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบในทองถิ่น และ 3) หลักสูตรการสงเสริม
การตลาดผลิตภัณฑชุมชน แลวนําไปใหของผู เชี่ ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน  
และผูเชี่ยวชาญทางดานอาหารและโภชนาการ ตรวจสอบหลักสูตร พบวา หลักสูตรทั้ง 3 
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หลักสูตร มีคาความสอดคลอง(IOC) เหมาะสมสอดคลองในทุกประเด็นทั้ง 5 ดาน โดยหลักสูตร
ที่มีคาความสอดคลอง(IOC)มากที่สุด คือ หลักสูตรสํารับอาหารทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ มีความคิดเห็นมีคาเทากับ 1.00 รองลงมา คือ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารจากวัตถุดิบในทองถิ่น มีความคิดเห็นมีคาเทากับ 0.92 และอันดับสุดทาย คือ หลักสูตร
การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน มีความคิดเห็นมีคาเทากับ 0.88 ซึ่งหลักสูตรทั้ง 3 
หลักสูตรนี้มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทชุมชนตําบลแมยม สามารถนําหลักสูตรไป
ใชในการฝกอบรมเพื่อสรางอาชีพเสริมในชุมชน กอใหเกิดรายไดในครัวเรือน สนับสนุนความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตําบลแมยม 

คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร , อาหารเพื่อสุขภาพ 
 
 
Abstract 

 The research is objective. To develop food courses for communities in 
Mae Yom Sub-District Mueang Phrae District, Phrae Province Combined Research 
sample group Selected by using a specific method (Purposive sampling) of 30 
people using the selection criteria are housewives who are interested in and 
have a career in food/local food trade. The research tool was Focus group 
Discussion, needs questionnaires and The Curriculum Correspondence Index 
(IOC) assessment form analyzed the data by descriptive statistics. 
 The results showed that All 4 villages in Mae Yom sub-district have 2 
food processing groups, namely 1) Banana Chips Group 2) Laab Chili Paste 
Group The Mae Yom Sub-district group has a need to develop local food. 
therefore brainstorming ideas from representatives of the Mae Yom Sub-district 
Housewives Group Mueang Phrae District, Phrae Province, advisors and working 
groups developed 3 curriculum outlines, namely 1) Local Food Course for 
Supporting Health Tourism 2) Course on Food Product Processing from Local 
Raw Materials and 3) Promotion Course. Community Product Marketing Then 
bring it to the course and teaching experts. and experts in food and nutrition 
Checking the curriculum, it was found that all 3 courses had the corresponding 
values (IOC) which were appropriate and consistent in all 5 areas. The courses 
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with the most consistent values (IOC) were the courses for local food to 
support health tourism. The opinion was equal to 1.00, followed by the course 
on food product processing from local ingredients. The opinion was equal to 
0.92 and the last place was the Community Product Marketing Promotion 
Course. The opinion was equal to 0.88. All 3 courses were appropriate and 
consistent with the context of Mae Yom Sub-District community. The course 
can be used for training to create additional careers in the community. generate 
household income Supporting the strength of the basic economy of Mae Yom 
Sub-District community 

Keywords : curriculum development, healthy food 
 
 
บทนํา 

อาหารเปนเครื่องสื่อถึงความเปนมาของสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นของประเทศตาง ๆ  
ดังนั้น การทองเที่ยวเชิงอาหาร จึงเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ
ใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวสูทองถิ่นตาง ๆ อันจะสงผลทําใหการทองเที่ยวขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ผลของการทองเที่ยวเชิงอาหารเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวเชิงอาหารกอใหเกิด การกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น และยัง
สามารถสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชน แตปญหาสวนใหญของคนในชุมชมคือขาดความรู 
ขาดทักษะ ทําใหเกิดการวางงาน ไมมีรายได ซึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของชุมชน แตถาหาก
ประชาชนมีความรู มีทักษะ มีอาชีพ มีรายไดหาเลี้ยงครอบครัวได ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
ไมเกิดการวางงาน1  

การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเปนเรื่องสําคัญและจําเปนตอชุมชน การสรางความรู 
ทักษะ และความเขาใจทําไดหลายวิธี เชน การฝกอบรม การสอนงาน การศึกษาจากเอกสาร 
หนังสือคูมือตางๆ เปนตน2 ดังนั้น ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเริ่มจากการวิเคราะหงาน
ละเอียดแลวจึงกําหนดเปาหมายวัตถุประสงคของหลักสูตร หัวขออบรมแตละครั้งพิจารณา

                                                             
1 พรรณี สวนเพลงและคณะ,รศ.ดร., การทองเที่ยวเชิงอาหาร, รายงานภาวะเศรษฐกิจทองเที่ยว

4(2). 2559, หนา 38-45. 
2 วิชัย ดิสสระ, การพัฒนาหลักสูตรและการสอน, พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน. 

2535, หนา 148-149. 
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เรียงลําดับการสอนวาจะสอนอะไรกอน สอนอะไรรองลงมา แลวอะไรจะสอนเปนตอนสุดทาย 
นอกจากนี้ การฝกอบรมจะเปนการตอยอดความรูและทักษะเพื่อพัฒนาความชํานาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใหมีมาตรฐานและเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การจัดทําวิสาหกิจชุมชน 
การเพิ่มผูประกอบการอิสระรายยอยในชุมชน หรือปรับเปลี่ยนตนเองเปนผูประกอบการตาม
ความสนใจและความถนัด เพื่อดํารงตน และครอบครัวอยูอยางมีความสุขได ในระยะยาวยัง
สามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันของประเทศและสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดอีกดวย 

จากลงพื้นที่ชุมชนตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร พบวา ประชาชนในพื้นที่
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีผลผลิตหลัก คือ ขาว ขาวโพด ใบยาสูบ และยังมี
ผลผลิตจากตนงิ้วที่เปนสัญลักษณอาหารของภาคเหนือ ทางองคการบริหารสวนตําบลไดปลูก
เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณรอบหนอง บัวลอย(บึงยมหลง) 3 นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกลุมแปรรูป
อาหาร มีการแปรรูปอาหาร อยู 2 กลุม คือ กลุมกลวยฉาบ กลุมดอกงิ้ว พบวา ปญหาของกลุม
แปรรูปอาหาร คือ ไมมีตลาดรองรับ และบรรจุภัณฑไมดึงดูดความสนใจ ทําใหการรวมกลุม
เปนไปอยางไมตอเนื่อง และยังพบวาไมมีอาหารที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นที่นาสนใจดึงดูด
นักทองเที่ยว ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มความรู และทักษะใหกับประชาชนตําบลแมยม อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร ผูวิจัยและคณะจึงพัฒนาหลักสูตรอาหารเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ เพื่อสรางรายได และสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรดานอาหารของชุมชนตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยมีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

                                                             
3 องคการบริหารสวนตําบลแมยม อําเภอเมือง จังหวัดแพร. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 

2570). [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://www.maeyomphrae.go.th/project_detail.php ( 4 มีนาคม 
2564) 
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(Qualitative Research) จากนั้นดําเนินการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 - ประชากร ไดแก กลุมแมบานตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร จํานวน 742 
คน จาก 4 หมูบานในตําบลแมยม 
 - กลุมตัวอยาง ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 30 คน 
โดยใชเกณฑในการคัดเลือก คือ แมบานที่มีความสนใจและประกอบอาชีพคาขายอาหาร/
อาหารทองถิ่นในตําบลแมยม 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสนทนากลุม (Focus group Discussion ) โดยมีหัวขอ
การสนทนาเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่และความตองการเกี่ยวกับการอบรมดานอาหารเพื่อรองรับ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของตําบลแมยม 

การวิจัยเชิงปริมาณ คือ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะของแบบ 
สอบถามเปนมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (1.00 – 5.00) มีสวนประกอบดังนี้ 
โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความ
ตองการ ความสนใจ ในการเขารับการการอบรมดานอาหาร และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
และ 2) แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองหลักสูตร(IOC) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนสมาชิกของกลุมแมบานชุมชน
ตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร โดยดําเนินการสนทนากลุมและแจกแบบสอบถาม
ความตองการเกี่ยวกับการอบรมดานอาหารเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผานการ
ตรวจสอบแลวใหกลุมตัวอยาง และนําแบบสอบถามมาใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อนํา
คะแนนของกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผล จากการสํารวจความตองการ 
นํามาสูการยกรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญทางดานอาหารและโภชนาการ พรอมกับตัวแทนกลุม
แมบานตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ,อาจารยที่ปรึกษา และคณะทํางาน จํานวน 
15 คน จากการเลือกแบบเจาะจง จะไดโครงรางหลักสูตรฝกอบรมดานอาหาร นําโครงราง
หลักสูตรไปเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อพิจารณาวิพากษความเหมาะสมของหลักสูตร 
กอนที่จะนําหลักสูตรไปใช โดยใชแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองหลักสูตร (IOC) 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการ
สนทนากลุม (Focus group Discussion ) แลวทําการสรุปผลของขอมูล  
 การวิจัยเชิงปริมาณ 1. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistic) คือ ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวทําการแปรผลที่ไดจาก
การวิเคราะหขอมูล 2. คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็น ดานสวนประกอบของหลักสูตรฉบับรางโดยคํานวณคา IOC ซึ่งไดคา IOC มีคาระหวาง 
0.67 – 1.00 แสดงวาหลักสูตรมีความสอดคลองระหวางองคประกอบตางๆของหลักสูตร 
เหมาะสมสําหรับการนําไปทดลองใช และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญใหมีการตรวจสอบ และปรับปรุงการใชภาษา 
    
ผลการวิจัย 

 โดยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี  

การพัฒนาหลักสูตรดานอาหารของชุมชนตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  
จากการสัมภาษณเชิงลึกจากปราชญชาวบานและผูนําชุมชน พบวา ชุมชนตําบลแมยม

มีกลุมแปรรูปอาหารอยู 2 กลุม คือ 1. กลุมกลวยฉาบเริ่มกอตั้งกลุม โดยมีนางศรีวันนา จันตะ
ปะตุ เปนประธานกลุม และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในป พ.ศ. 2559 ตอมาในป พ.ศ. 2562 
นางศรีวันนา จันตะปะตุ ไดเลิกทําและสงตอใหกับ สงตอให นางอรวรรณ ขามแปด เปน
ประธานกลุม จนถึงปจจุบันและมีสมาชิกทั้งหมด 13 คน โดยมีผลิตภัณฑหลักเปนกลวยฉาบ 
และดอกงิ้วสวรรค และ กลุมที่ 2 กลุมน้ําพริกลาบ หมู 2 เริ่มกอตั้งกลุม โดยมีนางนงคาร บุตร
ชา เปนประธานกลุม และจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนในป พ.ศ. 2549 ตอมาในป พ.ศ. 
2554 ไดเลิกทํา ปจจุบันกําลังจะเริ่มรวมตัวก็อีกครั้ง โดยมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน  

จากการตอบแบบสอบถามความตองการในการเขารับการอบรม พบวา 
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  ตารางที่ 1 แสดงความตองการในการเขารับการอบรม 
 

วันที่สามารถเขารับการฝกอบรมได   
จันทร – ศุกร 4 13.3 
เสาร – อาทิตย 18 60.0 
ทุกวัน 8 26.7 
รวม 30 100.0 
เวลาที่สะดวกเขารับการฝกอบรม 25 83.3 
ตอนเชา (09.00 – 12.00 น.) 2 6.7 
ตอนบาย (13.00 – 16.00 น.) 1 3.3 
ตอนเย็น (16.30 – 19.00 น.) 2 6.7 
ตลอดวัน (09.00 – 16.00 น.) 30 100.0 
รวม 30 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามความตองการในการเขารับการอบรม 
สะดวกที่จะเขารับการในวันเสาร – อาทิตย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.0 และเวลาสวนใหญที่
สะดวกเขารับการฝกอบรม คือตอนเชา(09.00 – 12.00 น.) คิดเปนรอยละ 83.3  

 
ตารางที่ 2 แสดงความตองการ ความสนใจ ในการเขารับการอบรมการแปรรูปดอกงิ้ว

เปนผลิตภัณฑทองถิ่น 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ(%)  
ระดับความตองการในการไดรับความรู    
 มาก 15 50.0  
 ปานกลาง 15 50.0  
 นอย 0 0.00  

รวม 30 100.0  
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามความตองการของหลักสูตรอบรมการแปร
รูปดอกงิ้วเปนผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น มีความสนใจในการเขารับการอบรมในระดับมาก รอย
ละ 50.0 และระดับปานกลาง รอยละ 50.0 
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จากการสํารวจความตองการดานอาหารของกลุมแมบานในชุมชนตําบลแมยม นํามาสู
การยกรางหลักสูตรรวมกัน โดยมีผูเชี่ยวชาญทางดานอาหารและโภชนาการ ตัวแทนกลุม
แมบานตําบลแมยม อาจารยที่ปรึกษาและคณะทํางาน ไดโครงรางหลักสูตรฝกอบรมดานอาหาร 
จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรสํารับอาหารทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เวลาเรียนรู  18 ชั่วโมง 2) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบในทองถิ่น  
เวลาเรียนรู 18 ชั่วโมง และ 3) หลักสูตรการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน เวลาเรียนรู  
18 ช่ัวโมง  

นําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญดานอาหารวิพากษหลักสูตร จํานวน 5 ทาน 
ไดแก  

 1.ผูชวยศาสตราจารยอรรถ ขันสี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษาฯ ลําปาง 
2. อาจารยสังวาลย ชมภูจา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษาฯ ลําปาง 
3. อาจารยจรรยา โทะนาบุตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษาฯ ลําปาง 
4. อาจารยภานุรักษ นันตระกูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษาฯ ลําปาง 
5. อาจารยจุฬาภรณ ดวงตาดํา วิทยาลัยชุมชนแพร 

 ผลการวิพากษหลักสูตร ดังนี้ 

  ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรสํารับอาหารทองถิ่นเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

  

 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรสํารับอาหารทองถิ่นเพือ่รองรบั
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา หลักสูตรอาหารจากดอกงิ้วเพื่อรองรับการ

ประเด็น 
คะแนนความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญ 

คา 
IOC 

สรุปผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. สาระสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2. วัตถุประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. เนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. กิจกรรมการอบรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. การวัดผลประเมินผลหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
โดยรวม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ทองเที่ยวชุมชน มีความสอดคลองในทุกประเด็น มีความคิดเห็นมีคาเทากับ 1.00 หลักสูตรมี
ความเหมาะสมในการนําไปฝกอบรมตอไป 
  ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
จากวัตถุดิบในทองถิ่น โดยผูเชี่ยวชาญ 

   

 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
จากวัตถุดิบในทองถิ่นโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบ
ในทองถิ่นมีความสอดคลองในทุกประเด็น มีความคิดเห็นมีคาเทากับ 0.92 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในการนําไปฝกอบรมตอไป 
 

ตารางที่  5 แสดงผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรการสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชนโดยผูเชี่ยวชาญ 

  ประเด็น 
คะแนนความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญ 

คา 
IOC 

สรุปผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. สาระสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2. วัตถุประสงค +1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 
3. เนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. กิจกรรมการอบรม +1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
5. การวัดผลประเมินผลหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
โดยรวม +1 +1 +1 +1 +1 0.92 เหมาะสม 

  ประเด็น 
คะแนนความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญ 

คา 
IOC 

สรุปผล 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. สาระสําคัญ +1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 
2. วัตถุประสงค +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. เนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. กิจกรรมการอบรม +1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
5. การวัดผลประเมินผลหลักสูตร +1 +1 0 +1 +1 0.80 เหมาะสม 
โดยรวม +1 +1 +1 +1 +1 0.88 เหมาะสม 
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  จากตารางที่  5 ผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรการสงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑชุมชน โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา หลักสูตรการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนมีความ
สอดคลองในทุกประเด็น มีความคิดเห็นมีคาเทากับ 0.88 หลักสูตรมีความเหมาะสมในการนําไป
ฝกอบรมตอไป 

 ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตร IOC สรุปผล 
หลักสูตรสํารับอาหารทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

1.00 เหมาะสม 

หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบในทองถิ่น 0.92 เหมาะสม 
หลักสูตรการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน 0.88 เหมาะสม 

 

จากตารางที่ 6 พบวา หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร มีคาความสอดคลอง(IOC)เหมาะสม
สอดคลองในทุกประเด็นทั้ง 5 ดาน โดยหลักสูตรที่มีคาความสอดคลอง(IOC)มากที่สุด คือ 
หลักสูตรสํารับอาหารทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีความคิดเห็นมีคาเทากับ 
1.00 รองลงมา คือ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบในทองถิ่น มีความคิดเห็น
มีคาเทากับ 0.92 และอันดับสุดทาย คือ หลักสูตรการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน มี
ความคิดเห็นมีคาเทากับ 0.88 ซึ่งหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนี้มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทชุมชน ตําบลแมยม สามารถนําหลักสูตรไปใชในการฝกอบรมตอไป 

 
อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาคนควา การสรางเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร เรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรดานอาหารเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ชุมชนตําบลแมยม อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร ครั้งนี้ พบวา จากการที่ไดสํารวจความตองการที่จะอบรมคนในชุมชน 
นํามาสูการยกรางหลักสูตรโดย ผูเชี่ยวชาญทางดานอาหารและโภชนาการ พรอมกับตัวแทน
กลุมแมบานตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ,อาจารยที่ปรึกษา และคณะทํางาน 
จํานวน 15 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จะไดโครงรางหลักสูตรฝกอบรมดานอาหาร โดยมี
องคประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 1. ปญหาและความสําคัญ 2. วัตถุประสงค 3. เนื้อหาสาระ 4. 
โครงสรางหลักสูตรฝกอบรม 5. กิจกรรมการฝกอบรม และไดโครงรางหลักสูตร 1. หลักสูตร
สํารับอาหารทองถิ่นเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 2. หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารจากวัตถุดิบในทองถิ่น 3. หลักสูตรการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชน โดยการ
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วิเคราะหความสอดคลอง(IOC)ของโครงรางหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร อยูในระดับเหมาะสม ซึ่งมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมชนตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
สามารถนําหลักสูตรไปใชในการฝกอบรมตอไป สอดคลองกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลกัสตูร
ฝกอบรมทักษะวิชาชีวิต โดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาไดหลักสูตร
ฝกอบรมทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวม4 

 
ขอเสนอแนะ 
 

  1. ควรพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยในดานโภชนาการ เพราะในแตละ
ชวงวัยมีความตองการโภชนาการอาหารที่แตกตางกัน 

2. สามารถตอยอดงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อที่จะทําหลักสูตรการอบรมไปใช เพื่อพัฒนาชุมชน 
พัฒนาบุคลากรดานอาหาร 
  3. ควรมีการสงเสริมใหมีกอตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ไดแก (1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการ
เมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร (2) เพื่อศึกษาปญหาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร (3) เพื่อเสนอแนวทางการมีสวน
รวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวงเปนการมีสวนรวมที่
เนนเปาหมายรวมกันเปนหลัก โดยใหมีผลประโยชนรวมกันทั้งชุมชน เนนกระบวนการที่
สามารถใหประชาชนทั้งชุมชนไดแสดงออกทางความคิดไดอยางอิสระ สามารถเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองไดอยางอิสระในรูปแบบใดก็ได เชน ดวยความพึงพอใจสวนตัว และเปนไปโดย
ความสมัครใจ เปนตน และที่สําคัญประชาชนตองมีสํานึกทางการเมืองของตนเองในการเขามา
มีสวนรวมในทางการเมือง เพื่อประโยชนของประเทศชาติ และประชาชน เปนสําคัญ ฉะนั้นการ
มีสวนรวมทางการเมืองจะเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนได ปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัด
หลวง ไดแก ดานการเลือกตั้ง ประชาชนในชุมชนยังขาดความรวมมือหรือการใหการสนับสนุน
จากหนวยราชการเกี่ยวกับการเผยแพรใหความรูความเขาใจและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ดานการมีบทบาทในชุมชน การใหความ
รวมมือกับทางหนวยราชการ การเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางตาง ๆ ในการแกไขปญหา ดานการ
ติดตอประสานงานทางราชการ เจาหนาที่ในบางหนวยงานหรือบางทานยังขาดความรูในเรื่อง
กระบวนการหรือขั้นตอนการมาติดตอที่แนนอน ดานการสื่อสารทางการเมือง การใหความรู
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เกี่ยวกับการเมืองยังไมครอบคลุมทั้งชุมชน การกลั่นกรองขอมูล ตรวจสอบขอมูลใหมีความ
ถูกตองกอนที่จะนํามาแจงใหกับประชาชนในชุมชน  

คําสําคัญ : การเลือกตั้ง, การติดตอประสานงาน, การมีสวนรวมทางการเมือง  
 
 
Abstract  

 The objectives of this research are: (1) to study the concepts Theories of 
political participation in Wat Luang community Muang Phrae District, Phrae 
Province (2) to study the problem of community political participation. Wat 
Luang, Mueang Phrae District, Phrae Province (3) to propose guidelines for 
political participation of the Wat Luang community. Mueang Phrae District, 
Phrae Province  
 The results showed that The political participation of the Wat Luang 
community is the participation that emphasizes a common goal. by giving 
mutual benefits to the whole community Emphasize processes that allow 
people in the entire community to express their ideas freely. can participate 
freely in politics in any form, for example with personal satisfaction and it is 
voluntary, etc. And most importantly, people must have their own political 
consciousness in participating in politics. For the benefit of the nation and the 
people is important. Political participation will be the most important variable 
in the development of a democratic regime for continuity and sustainability. 
The problem of political participation in the Wat Luang community is the 
election aspect. People in the community still lack cooperation or support from 
government agencies in disseminating knowledge, understanding and 
information about politics and democratic governance. role in the community 
Cooperation with government agencies Suggestions on different approaches to 
solving the problem in relation to government coordination The staff in some 
departments or some people still lack knowledge of the exact process or 
process of contact. political communication Education about politics does not 
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cover the entire community. moderation Verify the information is correct before 
giving it to the people in the community. 

Keyword : Elections, Coordination, Political Contributions 
 
 
บทนํา 

นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลง การปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยในป  
พ.ศ. 2475 เปนตนมา โครงสรางระบอบการเมืองของประเทศไทย ได เนนความเปน
ประชาธิปไตยแบบใหประชาชนเขามามีสวนรวม1การมีสวนรวมทางการเมืองในปจจุบันจึงมี
ความตื่นตัวคอนขางสูงโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการปฏิรูปการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นอยูภาค
ประชาชนที่ตองการเห็นการเมืองและสังคม เกิดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เอื้อประโยชน
ตอผูดอยโอกาสมากขึ้น และสรางสรรคสังคมใหเกิดความเทาเทียม หมายถึง การที่ประชาชน
เขารวมดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ หรือผูนํา
รัฐบาลรวมทั้งกดดันใหรัฐบาลกระทําตามประสงคของตนหรือกลุมของตน โดยที่การมีสวนรวม
ในทางการเมืองเปนเครื่องชี้วัดพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแตละประเทศ 
การมีสวนรวมในทางการเมืองก็ควรที่จะเปนการมีสวนรวมในทางการเมืองตามที่กฎหมาย
กําหนด ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยูในระดับที่ดี
แลว ก็มักจะกําหนดใหประชาชนในทุกระดับมีสิทธิสวนรวมในทางการเมืองตามกฎหมายที่มีผล
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ในทุกมิติของกระบวนการทางการเมือง2 หนวยงานที่มีสวน
สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทย คือ องคการบริหารสวนตําบลเพราะมีหนาที่ใน
การพัฒนาทองถิ่นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและ มีหนาที่ตองทํากิจการในเขต
ตําบล เพื่อความเจริญกาวหนาในชุมชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีศักยภาพ
และความพรอมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นแตกตางกันในหลายๆ ปจจัย เชน ความพรอมของ

                                                             
2 นุกุล วัฒนากร, “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี

องคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย อําเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), หนา 118.  

2 วัชรา ไชยสาร. “พัฒนาการทีสวนรวมในทางการเมืองกับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและพหุ
การเมือง : การเมืองภาคประชาชน”.[ออนไลน]. แหลงที่มา : <http://www.parliament.go.th/ 
ewtadmin/ ewt/ par liament_parcy/ --ewt_news. php?nid= 1 6  0 0 1 &filename= index>.  [26 
ธันวาคม 2561]. 
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ประชาชน กลุมองคกรในชุมชนตองมีความตื่นตัวและมีความกระตือรือรน และมีการเคลื่อนไหว
ของกลุม องคกร ชุมชน เพื่อเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองและที่สําคัญองคการบริหาร
สวนตําบล จะเปนกลไกการบริหารการจัดการในเขตตําบล เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนอยางแทจริง แตปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลประสบปญหาในหลายดาน ที่ทําให
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรและไมได
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะปญหาการมีสวนรวมของ
ประชาชน สวนมากยังขาดการมีสวนรวมทางการเมือง สวนหนึ่งเนื่องมาจากนักการเมืองเมื่อ
ไดรับการเลือกตั้งแลว จะไมคอยเขาไปหาประชาชน ไมชี้แจงการทํางาน หรือไมใหประชาชน
เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ประชาชนสวนใหญมองนักการเมืองในแงลบ 
จึงไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ปญหาเหลานี้มีสวนสําคัญทําใหการเมืองในระดับ
ทองถิ่นไมไดรับการพัฒนาและสงผลถึงการเมืองระดับชาติ และโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 มาตรา 133 มาตรา 254 และมาตรา 256 
เปนตน ไดระบุการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยตรง3 เพราะฉะนั้น การมีสวนรวม
ทางการเมืองจึงเปนเรื่องที่สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาการเมืองจะ
เกิดขึ้นเมื่อประชาชนมี สวนรวมทางการเมือง4 การมีสวนรวมทางการเมือง (Political 
Participation) จึงถือเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่ง เพราะประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไมได ถาหาก
ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง กิจกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองจึงเปนความพยายามคนหาหนทางควบคุมรัฐบาล และมีอิทธิพลตอสิ่งที่
รัฐบาลกระทําพรอมทั้งเปนชองทางของประชาชนที่จะสื่อสารขอมูลในเรื่องของความตองการ 
ความนิยมชมชอบ เพื่อเปนพลังกดดันคณะรัฐบาลหามาตรการตอบสนองตอประชาชน5 จึง
สามารถกลาวโดยไมผิดพลาดนักวา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนสิทธิทางการเมืองของฝายที่
จะอยูใตการปกครอง ในการเขารวมในกระบวนการทางการเมือง เพื่อแสดงเจตนาเกี่ยวกับ
อํานาจผลประโยชนตอฝายผูปกครอง โดยใหฝายผูปกครองปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอะไร ใหเปนไป

                                                             
3 คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560).  
4 สิงหคํา มณีจันสุข, “ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน”, วารสารวิจัย

วิชาการ, 1(2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) : 109-120. 
5 Verba, S. Nie, N., & Kim J. Participation in political equality : A seven-nation 

comparison. (London : Cambridge University Press, 1978), p 38. 
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ตามความตองการของประชาชนผูแสดงเจตนานั้น6 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในระดับทองถิ่นจึงเปนเรื่องที่ใกลตัวประชาชนและมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น โดยที่ประชาชน
เองเปนผูมีสิทธิในการเลือกผูแทนมาบริหารและพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา และผูที่
ไดรับการเลือกตั้งจะมีอํานาจในการบริหารเต็มที่ จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ประชาชนตองเขามามี
สวนรวมทางการเมืองใหมากขึ้น เพื่อใหผูที่เปนตัวแทนจะบริหารงานและพัฒนาพื้นที่ให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร วามีปญหาการมีสวนรวมอยางไร การมีสวนรวม
ทางการเมืองตองทําอยางไรจึงจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนวัดหลวง 
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนขอมูลที่สําคัญ มีความจําเปนตอการเมืองการปกครองทองถิ่น
ได สงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ชุมชนใหเจริญสามารถอยูรวมกันอยางมีความสงบสุข 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร 
 2. เพื่อศึกษาปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษา
จากเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมือง 
และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพื่อประมวลความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน
เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง มีรายละเอียดดังนี้ 

                                                             
6 เชาวนะ ไตรมาศ, การเลือกตั้งแบบใหม ทําไมคนไทยตองไปเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันนโยบายการศึกษา, 2542), หนา 6-7. 
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 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร แลวนําไปกําหนดกรอบในการ
วิจัย 

 2. การสัมภาษณเชิงลึก เปนการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดแก ผูนําชุมชน 
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในดานตาง ๆ ผูวิจัยได
กําหนดพื้นที่การวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชุมชนวัดหลวง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
และไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัย 
ครั้งนี้ จํานวน 10 คน โดยการใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

 3. เครื่องมือการวิจัย การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง 
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร” ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนชุดของแบบ
สัมภาษณ เปนการเก็บขอมูลที่ผูใหขอมูลสําคัญตอบคําถามเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ชุดสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตามแนวคําถามที่คณะผูวิจัย
ออกแบบและไดรับการตรวจสอบความแมนตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
  - ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
  - ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัด
หลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีอะไรบาง อยางไร 
  - ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชน
วัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนอยางไร 
  2. การสรางเครื่องมือ มีขั้นตอนของการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ดังตอไปนี้ 
   1) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อให
ไดแนวทางในการกําหนดกรอบการสรางเครื่องมือ 
   2) กําหนดกรอบในการสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในภาคสนาม
โดยยึดกรอบของการสรางแนวทางการสัมภาษณ ตามคําถามวิจัยที่ตองการคนหาคําตอบ 
   3) ลักษณะของเครื่องมือการวิจัยของแบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณไมมี
โครงสรางคําถามปลายเปดของการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร รวมกับผลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ แบบสัมภาษณนี้จะเปน
ชนิดปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เปนตน 
   4) นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยของแบบสัมภาษณตอผูเชี่ยวชาญ  
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   5) นําเครื่องมือมาเพื่อตรวจสอบ และนํามาดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมายตอไป 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนของการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมือง
ของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณนั้นคณะผูวิจัยจะสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญโดยใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และทําการบันทึกขอมูลโดยการจดบันทึก มีการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
   1.) รวบรวมเอกสารจากเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความงานวิจัย เอกสาร
สิ่งพิมพตาง ๆ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร 
   2) คณะผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยทําการ
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Selection) ไดแก ผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
จํานวน 10 คน ซึ่งในการสัมภาษณคณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณดวยตนเอง และเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตัวเอง โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และทําการบันทึก
ขอมูลโดยการจดบันทึก 
  4. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร” มีข้ันตอนการวิเคราะห ดังนี้ 
   1) วิเคราะหขอมูลจากเอกสารตําราบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
แลวนําเสนอผลการวิจัยเปนเชิงพรรณนา 
   2) เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกมาจัดผูใหขอมูลสําคัญตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ 
   3) ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis Technique) พรอมทั้งนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดของบุคคล 
 
ผลการวิจัย 

 1. แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 
 การมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1. ลักษณะการมีสวนรวม
จากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปดโอกาสใหสังคม องคกรตาง ๆ ในชุมชน 
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ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ต้ังแตการคิด
ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายที่
กําหนดดวยความสมัครใจ 2. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานจิตใจ เปนการมี
สวนรวมของชุมชน ที่การเกี่ยวของทางดานจิตใจ อารมณ รวมทั้ง คานิยมของประชาชนเปน
เครื่องชี้นําตนเองใหเขามามีสวนรวม แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค การกระทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ทําใหผูที่เขามามีสวนรวม เกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอ
กิจกรรมที่ดําเนินงานดวยความสมัครใจ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวงเปนการมีสวนรวมที่เนนเปาหมาย
รวมกันเปนหลัก โดยใหมีผลประโยชนรวมกันทั้งชุมชน เนนกระบวนการที่สามารถใหประชาชน
ทั้งชุมชนไดแสดงออกทางความคิดไดอยางอิสระ สามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดอยาง
อิสระในรูปแบบใดก็ได เชน ดวยความพึงพอใจสวนตัว และเปนไปโดยความสมัครใจ เปนตน 
หรือจะเขามาโดยการถูกปลุกระดมทางความคิด ในลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองของ
พลเมืองที่เปนไปโดยเกิดจากเจตจํานงของตนเอง สรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชนไดเขา
มามีสวนรวม ชวยเหลือ และเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา 
รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้นอยางเสมอภาควา การมีสวนรวมเปนการปะทะ
สังสรรคทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมของกลุม 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมบทบาทของผูแทน 
เพื่อใหผูแทนที่ทําหนาที่แทนประชาชนไดเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน 
นอกจากนี้ยังมีกลไกอื่นที่มีสวนเอื้อประโยชนตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน 
การรวมตัวการเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะ การรับรูขาวสาร การ
ชุมนุม การฟองหนวยงานรัฐ รวมทั้งการเสนอชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ เปนตน 
ที่สําคัญประชาชนตองมีสํานึกทางการเมืองของตนเองในการเขามามีสวนรวมในทางการเมือง 
เพื่อประโยชนของประเทศชาติ และประชาชน เปนสําคัญ ฉะนั้นการมีสวนรวมทางการเมืองจะ
เปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเกิดความ
ตอเนื่องและยั่งยืน 

 2. ปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัด
แพร 
 ดานการเลือกตั้ง ประชาชนในชุมชนยังขาดความรวมมือหรือการใหการสนับสนุนจาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน
เกี่ยวกับการเผยแพรใหความรูความเขาใจและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตาม
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ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผานสื่อรณรงค กิจกรรมรูปแบบตางๆ ประชาชนใน
ชุมชนสวนใหญไมไดมีสวนรวมในการออกกฎระเบียบ กติกาการเลือกตั้งภายในขุมชน การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูลงสมัครเลือกตั้งตาง ๆ รวมไปถึงการสอดสองดูแลพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิดการเลือกตั้ง 
 ดานการมีบทบาทในชุมชน การทํางานรวมกันของประชาชน หรือการแสดงออกทาง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา หรือการหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ภายในชุมชน เปน
เฉพาะกลุมบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรง จึงทําใหไมสามารถสรางความรวมมือในชุมชนให
เกิดข้ึน หรือประชาชนในชุมชนเห็นวาไมใชหนาที่ของตนเอง เปนหนาที่ของเจาหนาที่หรือผูนํา
ชุมชน การมีบทบาทในชุมชนของประชาชนในชุมชนวัดหลวงมีปญหาในดานการใหความ
รวมมือกับทางหนวยราชการ การเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางตาง ๆ ในการแกไขปญหา โดยเนน
ไปที่บุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง หรือมีฐานะดีทําใหมีบทบาทในชุมชนอาจจะกอใหเกิด
ความไมชอบธรรม หรือการมอบหมายหนาที่ใหแกบุคคลคนเดียวแตดูแลหลายอยางทําใหไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ 
 ดานการติดตอประสานงานทางราชการ ปญหาที่เกิดขึ้น คือ การไมเห็นความสําคัญ
หรือไมมีความเชื่อมั่นในหนวยงานทางราชการ เมื่อเวลาเกิดปญหาเบื้องตนประชาชนในชุมชน
จะแกปญหาดวยตนเองกอน บางครั้งไมมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นจนไมสามารถ
แกปญหาที่เกิดข้ึนไดตรงจุด ทําใหการประสานงานกับทางราชการอาจจะมีความลาชา มีหลาย
ขั้นตอน หรือตองรอสอบถามจากบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง เจาหนาที่ใน
หนวยงานบางทานยังขาดความรูในเรื่องกระบวนการติดตอที่แนนอน บางหนวยงานอาจจะยัง
ไมมีแผนผังแนะนํากระบวนหรือขั้นตอนในการมาติดตอประสานงานที่แนชัด ทําใหการ
ประสานงานเกิดความลาชาไมเปนระเบียบจนสงผลใหประชาชนเกิดความรูสึกไมนาเชื่อถือตอ
หนวยงานนั้น ๆ  
 ดานการสื่อสารทางการเมือง ขาวสารเกี่ยวกับการใหประชาชนเขามีสวนรวมทางการ
เมืองยังไมสามารถเขาถึงประชาชนในชุมชนไดทุกคน เพราะดวยการกระจายขาวยังมีอยูจํากัด
เฉพาะกลุม หรือขาวสารที่เกี่ยวของกับการขอความรวมมือจากประชาชนถูกสงไปถึงเฉพาะผูทีม่ี
สวนเกี่ยวของเทานั้น ทําใหประชาชนในชุมชนบางสวนไมไดรับขอมูล หรือการเขามามีสวนรวม
ในชุมชนเทาที่ควร สงผลใหสื่อสารทางการเมืองของประชาชนในชุมชนยังขาดการเปดโอกาส
การแสดงออกทางความคิดทางการเมือง และการใหความรูเกี่ยวกับการเมืองยังไมครอบคลุมทั้ง
ชุมชน การกลั่นกรองขอมูล ตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตองกอนที่จะนํามาแจงใหกับ
ประชาชนในชุมชน และยังมีการปดปงขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชน ทําใหประชาชนใน
ชุมชนไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารทางการเมืองที่ถูกตอง 
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 3. แนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 
 ดานการเลือกตั้ง การใหความรูแกประชาชนถึงเรื่องสิทธิในการเลือกตั้งระดับตาง ๆ  
มีความสําคัญอยางยิ่ง การดูแลและรักษาสิทธิทางการเมืองของประชาชนในชุมชน การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูลงสมัครเลือกตั้งในระดับตาง ๆ รวมไปประชาชนในชุมชนสามารถตั้ง
กลุมเพื่อตรวจสอบ สอดสองดูแลพฤติกรรม การทํางานของเจาหนาที่ทางราชการ หรือใน
องคการตาง ๆ เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ไมถูกตอง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชนดานการเลือกตั้ง เปนการใหโอกาสประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนด
อํานาจหนาที่ของผูนําชุมชน กลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการอยางมีอิสระในการเลือกตั้งทองถิ่น เปนสิทธิและหนาที่ของประชาชน การเลือกตั้ง
จะบรรลุเปาหมายของการคัดเลือกตัวแทนของประชาชนเขาไปออกกฎหมายและเขาไปบริหาร
ประเทศ  

ดานการมีบทบาทในชุมชน บทบาทหนาที่ของประชาชนในชุมชนมีความสําคัญเปนการ
เสียสละตนเองเพื่อสวนรวม การรูจักหนาที่ของตนเองในชุมชนจึงเปนสวนชวยพัฒนาชุมชนใหมี
ความเจริญกาวหนา ดังนั้น การทําใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ และใหเห็นถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองวาเปนหนาที่ที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน เพราะ
ถาสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รูและเขาใจสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิผูอื่น และ
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
รวมกันของชุมชนมาจากการใหความเห็นตรงกัน ใหมีเหตุผลพองกันในเรื่องของความตองการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดีขึ้น การฝกใหเปนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ 
โดยการดูแลพื้นที่ ผูคนและชุมชนที่อาศัยอยูรวมกัน ทุกคนมีความสําคัญในการพัฒนาชุมชน 
และชวยชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
 ดานการติดตอประสานงานทางราชการ การประสานงานทางราชการควรมีการจัด
ระเบียบเพื่อใหการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่ฝายตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันเปนทีม
เดียวกัน ปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รวมไปถึงการใหบริการแกประชาชนที่เขามาติดตอ
ประสานงานในเรื่องตาง ๆ ดวย เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของ
องคการเปนการจัดใหคนในองคการทํางานใหสัมพันธสอดคลองกัน โดยจะตองตระหนักถึง
หนาที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงคเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององคการเปนหลัก 
การประสานงานกับหนวยงานทางราชการจะตองมีระบบการสื่อสารที่ตรงกันอยางรวดเร็วและ
ราบรื่นสามารถทําใหทุกฝายเขารวมทํางานอยางมีจุดมุงหมายเดียวกัน ตามวัตถุประสงคของ
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งานที่กําหนดไว สรางจังหวะเวลาการทํางานรวมกันกับผูที่ประสานงาน ผูที่ปฏิบัติงานตองมี
ความรับผิดชอบ ทําใหงานนั้นเปนไปตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน  
 การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองมีบทบาทเปนตัวกลางระหวาง
ประชาชนและรัฐบาล โดยเปนชองทางในการเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
และนโยบายของรัฐบาล ทําใหการสื่อสารกับการเมืองมีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด การเลือก
รับขาวสารตองผานการรวบรวม การประมวลผลตาง ๆ เพื่อนําเสนอขอมูลแกประชาชน 
สามารถนํามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากนอยเทาไหร 
การสื่อสารเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการกระทําทางการเมือง กลาวคือ ชีวิตและสังคมจะเปนไป
อยางไรขึ้นอยูกับความสามารถของประชาชนในการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกันหรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือ การสื่อสารเปนเครื่องมือสนับสนุนหรือเรียกรองทางการเมืองนั่นเอง ตองตั้งอยู
ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณของการเผยแพรขอมูลขาวสารทางการเมือง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มากมายไปดวยขอมูลขาวสาร การใชสื่อสารทางการเมืองใน
รูปแบบที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนมากขึ้น เพราะสื่อจะชวยใหการรับรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1) ประชาชนในชุมชนยังขาดความรวมมือหรือการใหการสนับสนุนจากหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการทองถิ่น  
  2) บทบาทในชุมชนของประชาชนในชุมชนวัดหลวงมีปญหาในดานการใหความ
รวมมือกับทางหนวยราชการ  
  3) เจาหนาที่ในหนวยงานบางทานยังขาดความรูในเรื่องกระบวนการติดตอที่
แนนอน บางหนวยงานอาจจะยังไมมีแผนผังแนะนํากระบวนหรือขั้นตอนในการมาติดตอ
ประสานงานที่แนชัด  
  4) การเลือกรับขาวสารควรผานการรวบรวม การประมวลผลตาง ๆ เพื่อนําเสนอ
ขอมูลแกประชาชน สามารถนํามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเขามามีสวนรวมทางการ
เมือง  
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่นของ
ประชาชนในอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
  2) ศึกษาเปรียบเทียบการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับ
ทองถิ่นกับการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติ 
  3) ควรวิจัยแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองโดยอาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนแนวทางปฏิบัติ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง และกระบวนการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร และ 3) เพื่อศึกษาปญหาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยจากขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา การสงเสริมพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองสวนใหญเกี่ยวของกับการมีสวนรวม การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรม 
โครงการสงเสริมพัฒนาของประชาชนรวมกับ อบต. องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานภาครัฐใน
พื้นที่ระดับอําเภอ รวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับประเพณีความเชื่อ ความ
ศรัทธา สําหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเกี่ยวของกับ กระบวนการสงเสริม
พัฒนาของชุมชน รวมกับ อบต. การสนับสนุนจากองคกรภายนอกชุมชน (สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน และสํานักงานพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา ตั้งแต พ.ศ. 2551-2553) นอกจากนี้ 
พบวา บทบาทของผูนําชุมชน เชน นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู ใหญบานพระสงฆ  
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ครู-อาจารยที่เปนแกนนําชุมชน มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสงเสริมพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง และประชาธิปไตยชุมชน 

ผลการวิจัยพบวา  
จากขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญในพื้นที่ตําบลปาแมต มากกวารอยละ 

56.8 มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตําบลในระดับปานกลาง ซึ่งเปน
แบบแผนเดียวกันในทุกกลุมชวงอายุ อยางไรก็ตามผูใหขอมูลอายุระหวาง 18-29 ป มีความเห็น
เกี่ยวกับการ สงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตําบลในระดับสูง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
31.1 รองลงมาคือ กลุมอายุระหวาง 40 - 49 ป คิดเปนรอยละ 16.7 และเปนที่นาสังเกตวา  
มีจํานวนรอยละใกลเคียงกับ ความเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของ
ตําบลในระดับคาคิดเปนรอยละ 15.4 สําหรับ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตาํบล 
พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญในตําบลปาแมต ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนของตําบลในระดับปานกลาง โดยเฉพาะใน กลุมอายุระหวาง 51-59 ป มากที่สุดคิดเปน
รอยละ 76.0 และผูใหขอมูลอายุ 60 ปขึ้นไป รองลงมา คิดเปนรอยละ 69.8 สวนอายุระหวาง 
30-39 ป และอายุระหวาง 18-29 ป มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชนของตําบลในระดับสูง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.9 และ 25.7 ตามลําดับ 
และเปนที่นาสังเกตวา ผูใหขอมูลอายุระหวาง 30-39 ป และกลุมอายุระหวาง 40-49 ป  
มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตําบลในระดับต่ํามากที่สุด คือ 
รอยละ 12.3 และ 11.5 ตามลําดับ  

 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนา ประชาธิปไตยชุมชน พบวา ตองสรางความตอเนื่องในการสงเสริมพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง เชน การสรางผูนําชุมชนรุนใหม การสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน และบทบาทของสภาองคกรชุมชนตําบล
รวมกับประชาชนในตําบล โดยอาศัยการดําเนินกิจกรรม การเมืองภาคพลเมือง และ
กระบวนการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนแบบประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้ง
การสนับสนุนการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลอยางตอเนื่อง หรือเปนระยะ ๆ จาก
องคกรภายนอกชุมชน เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และองคกรภาครัฐในพื้นที่ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจการ
ปกครอง ทองถิ่นเพื่อการจัดการตนเองมากขึ้น 

คําสําคัญ : การเมืองภาคพลเมือง, ประชาธิปไตยชุมชน, สภาองคกรชุมชน,  
  การมีสวนรวมของประชาชน 
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Abstract  

From the quantitative data, it was found that most of the informants  
in Pa Mat Sub-District area More than 56.8% had a moderate opinion about the 
civic political development of the sub-district ich is the same pattern in all age 
groups However, the respondents aged 18-29 had their opinions on the The 
highest level was promoted political development in the civic sector of the 
sub-district, accounting for 31.1%, followed by the age group between 40 - 49 
years old, accounting for 16.7%. and it is worth noting that There is  
a percentage close to Comments on the promotion of political development in 
the civic sector of the sub-district at the level of 15.4 percent for the 
community democratic development process of the sub-district found that 
most of the informants in Pa Mat Sub-district Opinions about the community 
democratic development process of the sub-districts were at a moderate level, 
especially in the age group between 51-59 years old, representing 76.0%, and 
the respondents aged 60 years and over, followed by 69.8%. 30-39 years of age 
and aged between 18-29 years had the highest opinion on the process of 
promoting community democracy in the sub-district, representing 25.9% and 
25.7%, respectively. The respondents aged between 30-39 years old and the 
age group between 40-49 years of age had the lowest opinions about the 
community democratic development process of the sub-district, at 12.3% and 
11.5 percent, respectively.  

problems and recommendations regarding the promotion of civic 
political development and development processes Community Democracy It 
was found that continuity must be established to promote the development of 
civic politics, such as creating a new generation of community leaders. 
Promoting the development of knowledge and understanding about civic 
politics community democracy and the role of the sub-district community 
organization council together with the people in the sub-district Based on the 
activity citizen politics and the process of promoting community democratic 
development with real people participation. Including support for the operation 
of the sub-district community organization council continuously or periodically 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 670  

 

from outside the community, such as the Community Organization 
Development Institute. Citizens Political Development Fund and Local 
Government Organizations In addition, people in the area support 
decentralization of governance. local for more self-management 

 
Keyword : citizen politics, community democracy,  
  Community organization council, public participation 
 
 
บทนํา 

โดยทั่วไปแลวการสงเสริมพัฒนาการเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ของไทยนั้นมีพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งทางโครงสราง ลักษณะรูปแบบของ
สถาบัน ระบบความสัมพันธ สถานะทางการเงินการคลัง และการประพฤติปฏิบัติในหลายๆดาน 
เราสามารถพิจารณาทิศทางและภาพรวมนี้ ประชาชนผูแสดงเจตนานั้น1 การพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองในระดับทองถิ่นจึงเปนเรื่องที่ใกลตัวประชาชนและมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน โดยที่
ประชาชนเองเปนผูมีสิทธิในการเลือกผูแทนมาบริหารและพัฒนาทองถิ่นใหมีความ
เจริญกาวหนา และผูที่ไดรับการเลือกตั้งจะมีอํานาจในการบริหารเต็มที่ จึงเปนสาเหตุสําคัญที่
ประชาชนตองเขามามีสวนรวมทางการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตยใหมากขึ้น เพื่อใหผูที่เปน
ตัวแทนจะบริหารงานและพัฒนาพื้นที่ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : 
กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร บริหารสวนตําบลประสบปญหาใน
หลายดาน ที่ทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
และไมไดตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะปญหาการมีสวนรวม
ของประชาชน สวนมากยังขาดการมีสวนรวมทางการเมือง สวนหนึ่งเนื่องมาจากนักการเมือง
เมื่อไดรับการเลือกตั้งแลว จะไมคอยเขาไปหาประชาชน ไมชี้แจงการทํางาน หรือไมให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ประชาชนสวนใหญมองนักการเมือง
ในแงลบ จึงไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ปญหาเหลานี้มีสวนสําคัญทําใหการเมอืง
ในระดับทองถิ่นไมไดรับการพัฒนาและสงผลถึงการเมืองระดับชาติ และโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ
                                                             

1 เชาวนะ ไตรมาศ, การเลือกตั้งแบบใหม ทําไมคนไทยตองไปเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันนโยบายการศึกษา, 2542), หนา 6-7. 
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 มาตรา 133 มาตรา 254 และมาตรา 
256 เปนตน ไดระบุการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยตรง2 เพราะฉะนั้น การมีสวน
รวมทางการเมืองจึงเปนเรื่องที่สําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาการเมือง
จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนมี สวนรวมทางการเมือง3 การมีสวนรวมทางการเมือง (Political 
Participation) จึงถือเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่ง เพราะประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไมได ถาหาก
ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง กิจกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองจึงเปนความพยายามคนหาหนทางควบคุมรัฐบาล และมีอิทธิพลตอสิ่งที่
รัฐบาลกระทําพรอมทั้งเปนชองทางของประชาชนที่จะสื่อสารขอมูลในเรื่องของความตองการ 
ความนิยมชมชอบ เพื่อเปนพลังกดดันคณะรัฐบาลหามาตรการตอบสนองตอประชาชน4 เพื่อ
แสดงเจตนาเกี่ยวกับอํานาจผลประโยชนตอฝายผูปกครอง โดยใหฝายผูปกครองปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติอะไร ใหเปนไปตามความตองการของประชาชนผูแสดงเจตนานั้น5 การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในระดับทองถิ่นจึงเปนเรื่องที่ใกลตัวประชาชนและมีผลตอการ
พัฒนาทองถิ่น ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต ตําบลปาแมต อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร และไดกําหนดเปาประสงคในการศึกษาไวดังนี้  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

                                                             
2 คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560). หนา  
3 สิงหคํา มณีจันสุข, “ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน”, วารสารวิจัย

วิชาการ, ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) 109-120. 
4 Verba, S. Nie, N., & Kim J, Participation in political equality : A seven-nation 

comparison, (London : Cambridge University Press, 1978), p 38. 
5 เชาวนะ ไตรมาศ, การเลือกตั้งแบบใหม ทําไมคนไทยตองไปเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันนโยบายการศึกษา, 2542), หนา 6-7. 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เปนรูปแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบดวยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
(In Depth Interview) พรอมกับเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) และเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพื่อรวบรวมขอมูลดวยวิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

- ขอบเขตเ น้ือหา  ศึกษาการส ง เ ส ริ มพัฒนาการ เมื อ งภาคพล เมื อ งและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนในตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  

- ขอบเขตประชากร ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลปาแมต เปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Information) เพื่อการสัมภาษณเก็บขอมูลเชิงลึกไปพรอมการสังเกตการณกับกลุมบุคคล เชน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผูใหญบาน และแกนนําชุมชน จํานวน 15 คน  

- ขอบเขตพื้นที ่ผูวิจัยไดออกแบบกําหนดพื้นที่ในเขตตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร  

- ขอบเขตระยะเวลา ผูวิจัยใชระยะเวลาทําการศึกษา 1 ป ชวงตั้งแตเดือนมกราคม 
2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564  

การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินไปตามวัตถุประสงคหลักทั้ง 3 ประการดังกลาวขางตน ในการ
ออกแบบการวิจัยดานขอบเขตเนื้อหาจะศึกษาการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนในตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ดานขอบเขต
ประชากรที่อาศัยอยูใน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร และกําหนดขอบเขตพื้นที่ตําบล
ปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  

เครื่องมือการวิจัยการวิจัยเรื่อง “การสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต ตําบลปาแมต อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร” ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนชุดของแบบสัมภาษณ  
เปนการเก็บขอมูลที่ผูใหขอมูลสําคัญตอบคําถามเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ชุดสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
ตามแนวคําถามที่คณะผูวิจัยออกแบบและไดรับการตรวจสอบความแมนตรงของ

เนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
- ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
- ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีอะไรบาง 
และอยางไร 
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- ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีอะไรบาง 
และอยางไร 

2. การสรางเครื่องมือ 
มีขั้นตอนของการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังตอไปนี้ 
1) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหได

แนวทางในการกําหนดกรอบการสรางเครื่องมือ 
2) กําหนดกรอบในการสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในภาคสนามโดยยึด

กรอบของการสรางแนวทางการสัมภาษณ ตามคําถามวิจัยที่ตองการคนหาคําตอบ 
3) ลักษณะของเครื่องมือการวิจัยของแบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณไมมีโครงสราง

คําถามปลายเปดของการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อําเภอเมืองแพร จังหวัด
แพร รวมกับผลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ แบบสัมภาษณนี้จะเปนชนิด
ปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เปนตน 

4) นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยของแบบสัมภาษณตอผูเชี่ยวชาญ  
5) นําเครื่องมือมาเพื่อตรวจสอบ และนํามาดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมายตอไป 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในส วนของการวิจั ย เ รื่ อ ง  “การส ง เสริ มพัฒนาการ เมื องภาคพลเมือ งกั บ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต ตําบลปาแมต อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร” เปนรูปแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบดวยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
(In Depth Interview) พรอมกับเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) และเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพื่อรวบรวมขอมูลดวยวิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. รวบรวมเอกสารจากเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความงานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัด
แพร 

2. คณะผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยทําการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Selection) ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : 
กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพรจํานวน 15 คน ซึ่งใน
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การสัมภาษณคณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณดวยตนเอง และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดย
ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และทําการบันทึกขอมูลโดยการจดบันทึก 

4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเรื่อง “การสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการ 

พัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร”  
มีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ 

(1) วิเคราะหขอมูลจากเอกสารตําราบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย แลว
นําเสนอผลการวิจัยเปนเชิงพรรณนา 

(2) เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกมาจัดผูใหขอมูลสําคัญตามสาระสําคัญ
ของประเด็นการสัมภาษณ 

(3) ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis Technique) พรอมทั้งนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดของบุคคล 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง“การสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน: กรณีศึกษาตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร” จากการศึกษาการ
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน สรุปไดวา การเมืองการ
ปกครองและการพัฒนา 1 ตําบล 2 ระบบ คือ ระบบทองถิ่นกับระบบทองที่ มีความสําคัญหาก
พิจารณาในแงประชาธิปไตยจากบนลงลางและประชาธิปไตยจากลางสูบน ซึ่งตองอาศยัการกระจาย
อํานาจและการจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการ ใหมีการปกครองสวนกลางและสวนทองถิ่น ให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการปญหา รับผิดชอบชุมชนรวมกัน เชน การจัดการศึกษาเพื่อ
ทองถิ่น การจัดการตนเองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของชุมชน จะทําใหการยึดโยงระหวางอํานาจของทองถิ่นผานองคการบริหารสวนตําบล
กับประชาชน มี ความสั มพันธและยึ ดโยงกั นเพื่ อพัฒนาการ เมื องภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน คุณธรรมของความเปนพลเมืองและความเปนพลเมือง
สามารถสรางขึ้นไดในหลายระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว โรงเรียน วัดและชุมชน สําหรับความเปน
พลเมืองในชุมชนตามทัศนะของชาวบาน พบวา กรณีความเสมอภาค ความสัมพันธที่เทาเทียมกัน
ตามศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ชาวบานพูดถึงการใหเกียรติกัน การเคารพสิทธิผูอื่น การบอกเลา
สารทุกข สุกดิบ การทํามาหากินอยางสุจริต ชาวบานไดยกตัวอยาง เชน การไมปลอมเปนพระไป
ขอทาน ไมลักลอบตัดตนไมทําลายปา ไมคายาเสพติด สวนความรับผิดชอบตอชุมชน ชาวบาน
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หมายถึง การรวมแรงรวมใจกันทําบุญของชุมชน ความสมัครใจรวมกัน กวาดขยะและทําความ
สะอาดบริเวณหนาบานและถนน ซึ่งเนนระบบคนมากกวาระบบเงินที่ตองจางคนเก็บขยะ สวนการ
เคารพความแตกตางทางดานความคิดเห็นในพื้นที่ชาวบานไดอธิบายในกรณีความขัดแยงเกี่ยวกับสี
เสื้อทางการเมือง รสนิยมทางการเมือง กลุมสีเหลืองและกลุมสีแดง ซึ่งกอนการรฐัประหารครัง้ลาสดุ 
ชาวบานที่นิยมกลุมเสื้อการเมืองสีแดงมีจํานวนมากกวา 90 % แตปจจุบันความคิดเห็นและความ
แตกตางดังกลาวไดหยุดการเคลื่อนไหวลง สวนคนที่มีความเห็นการเมืองในทางตรงกันขามซึ่งเปน
สวนนอยจะใชวิธีการหลีกเลี่ยงไมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตอหนากันหรืออยูในงานบุญ
ประเพณีตาง ๆ 

แนวทางการแกปญหาทางการสงเสริมพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของเทศบาล
ตําบลปาแมต ตามวิถีประชาธิปไตย จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา 

1.ดานสงเสริมการติดตามขาวสารทางการเมือง  

การสื่อสารที่สงไปยังประชาชนนั้นจะตองเปนขอมูลที่เชื่อถือไดก็จะทําใหประชาชนไดมี
การพัฒนาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในการเลือกตั้ง เพือ่จะรกัษา
สิทธิ์ในการเลือกผูแทนใหมาทําหนาที่ในการบริหารงานตามความตองการของประชาชนและได
ทราบขอมูลของผูที่จะลงรับสมัครลงเลือกตั้งกอนที่จะไปใชสิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นโดยที่การไดรับขาวสารและความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธกับสถานการณ
ทางการเมือง ในแตละชวงเวลาซึ่งในชวงเวลาที่ขาวทางการเมืองที่มีความสําคัญก็ขึ้นกับความ
พอใจในขาวน้ัน ๆ  ของประชาชนการสื่อสารที่สงไปยังประชาชนนั้นจะตองเปนขอมูลที่เชื่อถือได
ก็จะทําใหประชาชนไดมีการพัฒนาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองได
ทันตอขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 

2. ดานสงเสริมการใชสิทธิ์เลือกตั้ง 

การไปลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งเปนการแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมทางการเมือง เมื่อ
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองประเภทอื่นแลวในระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยถือวา การเลือกตั้งเปนตัวบงช้ีที่สําคัญอันหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง วาคณะบุคคลใดไดทํา
หนาที่บริหารประเทศไปทิศทางใด โดยคณะบุคคลนั้นไดรับความ เห็นชอบจากประชาชน ผูไป
เลือกตั้งในจํานวนที่มากนอยเพียงใด การเลือกตั้งจึงเปนกิจกรรมพื้นฐานที่มีการ ปฏิบัติในระบบ
การเมือง ระบบการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกระบวนการเพื่อการแกไขปญหา 
ทั้งระบบ ขจัดการทุจริต สรางเสถียรภาพทางการเมือง สรางและสงเสริมประสิทธิภาพขององคกร
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ทางการเมือง และความเขาใจของประชาชนตอระบบการเลือกตั้งการไปใชสิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในการที่จะเลือก คณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามาเปนผูแทน หรือผูนําทองถิ่น จะตองมี
บทบาทอยางไรถึงจะไดรับความไววางใจ จากประชาชน และมีแนวทางการสงเสริมอยางไรให
ประชาชนมีสวนรวมในการเลือกตั้ง โดยการใชสิทธิอยางอิสระปราศจากการบังคับขมขู หรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบและวิธีตาง ๆ การใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งจึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกันคือ 
หนึ่งสิทธิ์ตอหนึ่งคะแนนเสียง สรุปใหเห็นวา การรณรงคชักชวนประชาสัมพันธใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดรับทราบวันเลือกตั้งจะทําใหประชาชนไดรับรูกอนที่จะมีการเลือกตั้ง ประชาชนจะ
เตรียมพรอมโดยการไปตรวจสอบรายชื่อที่ตนมีสิทธิ์ การประชาสัมพันธที่ดีกลุมการเมืองควรเปนผู
เรงประชาสัมพันธดวยเพื่อจะไดถือโอกาสแนะนําตัวของผูลงสมัคร ไดมีโอกาสในการชี้แจงนโยบาย
ทางการเมือง และไดเขาไปสัมผัสใกลชิดกับประชาชนเพื่อใหเขาใจในสภาพความตองการขอ
ประชาชน 

3.ดานสงเสริมการสนทนาทางการเมือง 

การสื่อสารทางการเมืองมีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารเฉพาะกลุม หรือการสื่อสารมวลชน แตทั้งนี้ไมวาจะเปนการสื่อสารในรูปแบบใด เปา
หมายของการสื่อสารในบริบททางการเมืองมักจะเปนการสื่อสารที่ผู สงสาร มีความคาดหวังต
อผลที่จะเกิดขึ้นจากการสื่อสารทางการเมืองที่มีตอผูรับสารแทบทั้งสิ้น การสื่อสารทางการเมอืง
จึงมักถูกใชในการสรางความมีชื่อเสียง การสรางภาพลักษณ ตลอดจนเพื่อนําเสนอนโยบาย
ทางการเมืองของนักการเมืองตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายคือ ใหไดรับเลือกตั้งเพื่อที่จะไดรับโอกาส
ที่จะเขาไปดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภาผูแทนราษฎร ดวยเหตุนี้เองความสัมพันธระหวาง 
การสื่อสารกับกิจกรรมทางการเมืองจึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดยาก ความเปนกลาง หรือความ
เปนสื่อกลาง จึงกลายเปนจัดการและเปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันระหวางกัน นอกจากนี้
การสงเสริมการสนทนาเกี่ยวกับการเมืองพูดคุยกันไดทุกที่เพื่อเปนการกระจายขาวสารทางการ
เมืองและการเลือกตั้งและยังรับทราบปญหาที่เกิดกับประชาชนโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางการเมืองซึ่งเปนการแสดงออกทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่ไมปดกันการ
แสดงความคิดทางการเมือง สรุปไดวา ประชาชนไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลจากการสื่อสารหรือการพูดคุยของคนในครอบครัว ในกลุมเพื่อน จากนักการเมือง 
และจากผูนําชุมชน ซึ่งในระบอบการปกครองของประเทศที่เปนประชาธิปไตยจะใหเสรีภาพใน
การสนทนาเรื่องทางการเมืองอยางอิสระเพราะเปนการแสดงออกภายใตกฎหมายที่เปน
ประชาธิปไตยที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน 
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4. ดานสงเสริมการเขารวมทํากิจกรรมทางการเมือง 

เพื่อมุงพัฒนาการเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จะตองใหความสนใจมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง รวมทั้งมี
สวนในการจัดกิจกรรมเพื่อมุงพัฒนาการเมือง ประชาชนควรมีสิทธิเลือกวิถีการมีสวนรวม ของ
ตนเอง ควรเปดชองทางตาง ๆ ใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการทาง 
การเมืองมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สงผลใหเกิดความตื่นตัวทางการเมือง จะชวยใหประชาชน
เขาไป มีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งถือวาเปนพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในอีกระดับหนึ่ง 
เปนการชวยกันในการรณรงค แนะนํา แลประชาสัมพันธ ในการเลือกตั้งแตละครั้งที่มีการ
เลือกตั้ง เชน แจกแผนพับ ใบปลิว ใหกับชาวบานเขาไปมีสวนรวมเพื่อสงเสริมใหเขาใจในกติกา
ระเบียบในการไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง เดินรณรงคเชิญชวนสมาชิกครอบครัว ญาติพี่นอง และ
ชาวบานที่อยูในชุมชนใหออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง 

ผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญพบวา ผูนําตองทําตัวเปนแบบอยาง ตองมีสวน
รวมทํากิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ทําในสิ่งที่ถูกตองเพื่อความเจริญใหเกิดประโยชนแก
บานเมือง ตามตัวอยางที่วา “ตัวอยางที่ดี มีคามากกวาคําสอน การเขารวมสงเสริมการเขารวม
ทํากิจกรรมทางการเมืองพรรคการเมืองและกลุมทาง การเมืองตาง ๆ รัฐหรือพรรคการเมือง 
ผูนําชุมชน ควรตระหนักถึงกิจกรรมตาง ๆ ควรใหความสําคัญที่สุดเนื่องจากการพัฒนาการมี
สวนรวมของประชาชน จําเปนตองคํานึงถึงกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนรวมพัฒนาการ
เลือกตั้งใหมีความเปนประชาธิปไตย และมีความตอเนื่องเขาถึงเพื่อเปนรากฐานในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็งตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สนุก สิงหมาตร และพิกุล 
มีมานะ ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองใน
จังหวัดรอยเอ็ด ประชาชนเลือกที่จะเฝาดูสถานการณหรือคอยสังเกตดูสถานการณทางการเมอืง
และเลือกที่จะไมเขารวมกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ หรือเขาไปเปนหุนสวนพัวพันกับทาง
การเมืองมากนัก หากกิจกรรมทางการเมืองนั้นไมไดมีการบังคับโดยกฎหมาย แตจากผลของ
สถิติที่ไมแตกตางกันมาแสดงใหเห็นวาหากมีโอกาสไดเขาไป กลาวสรุปไดวาการเขารวมกจิกรรม
ทางการเมืองของประชาชนนั้น กลุมทางการเมืองตาง ๆ และรัฐตองสงเสริมเปดโอกาสให
ประชาชนไดติดตามการหาเสียงของนักการเมือง การลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธใหทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเมือง ยังไมครอบคลุมในเชิงพื้นที่ ในการ
สรางสํานึกทางการเมืองของประชาชน เพื่อให ประชาชนมีความรู ความเขาใจทางการเมืองอัน
เกิดประโยชนตอการพัฒนาประชาธิปไตยดวยการมี สวนรวมของประชาชนอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะ 

การสงเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : 
กรณีศึกษาพื้นที่ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใช 

1) องคการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน สามารถนําขอมูลที่ไดรับจากการวิจัย ไปใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอ
แผนโครงการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

2) สามารถนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขปญหาการรับรูขาวสารทางการเมืองของ
ประชาชน และแกไขปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ไดถูกตองตรง
ประเด็น และสอดคลองกับประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรมีการศึกษาปจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธหรือสงผลตอพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น 

2) ควรศึกษาสมการโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
ทางการเมืองของ ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือดวย 

 3) ควรนํางานวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการประยุกตใชเพื่อการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในหนวยงาน องคการ หรือประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผาน
โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา” มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาจิต
สาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา และ 2) เพื่อศึกษาการสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเชิง
ลึกนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน 10 รูป/คน สรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนา หมายถึงจิตฝายที่ เปนกุศล เปนจิตที่ดีงาม 
เปนกามาวจรจิตโสภณจิต หรือมหากุศลจิต เพราะเปนจิตที่ประกอบดวยเจตนาดีงาม ไมเห็นแก
ตัว เปนจิตที่มุงไปในการทําบุญทํากุศล และทําประโยชนตอสังคมเปนหลัก จิตสาธารณะหรือ
มหากุศลจิต หมายถึง จิตอันเปนที่ตั้งแหงการบําเพ็ญบุญ 10 ประการ หรือบุญกิริยาวัตถุ 10 
ไดแก 1) จิตในการใหสิ่งที่เปนประโยชนสุขแกผูรับ 2) จิตในการรักษากาย วาจา ใหตั้งอยูในศีล 
มีศีล 5 เปนตน 3) จิตในการภาวนา คือ การเจริญสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา 4) จิตใน
การแสดงการคารวะออนนอมตอผูที่เจริญดวยชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ 5)จิตในการชวยเหลือ
การงานแกผูที่ควรชวยเหลือ 6) จิตในการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูอื่น ๆ 7) จิตในการอนุโมทนา
ยินดีในการทําบุญทํากุศลของผูอื่น 8) จิตในการสดับรับฟงธรรม 9) จิตในการแสดงธรรมใหผูอื่น
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ฟง และ 10) จิตในการทําความเห็นใหถูกตองตามความเปนจริง หรือ ปญญาที่รูวาสัตวทั้งหลาย
มีกรรมเปนของตน นอกจากนี้จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนานั้นจะตองประกอบดวยหลัก
พรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักภาวนา 4 และหลักประโยชน 3 
 การสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา มีแนวทาง 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ข้ันเตรียมการดําเนินโครงการ คือ 
การจัดเตรียมสถานที่ดําเนินโครงการ โดยมีนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารวมกับชุมชนในการ
จัดเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มกิจกรรม 2) ขั้นดําเนินโครงการ คือ การดําเนินกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต โดยใหนิสิตเปนผูดําเนินการเองทั้ง 6 กิจกรรม 3) ขั้น
สรุปผลการดําเนินงาน คือ การสรุปผลการดําเนินโครงการที่นิสิตรวมกันประเมิน และผลงานที่
นิสิตรวมกับชุมชนสรางสรรคข้ึน ตลอดจนถึงความรวมมือจากวัด บาน และโรงเรียน โดยมีหลัก
พุทธธรรมที่สงเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะคือหลักภาวนา 4 หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคห
วัตถุ 4 และหลักอปริหานิยธรรม 7 

คําสําคัญ : จิตสาธารณะ, นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม 
   นิสิตจิตอาสา 
 
 
Abstract 

 research study on “Creating a Public Mind of Buddhist Students through 
the Student Volunteer Activities Promotion and Development Project” has the 
objectives: 1) to study the public mind in line with Buddhism and 2) to study 
the creation of the public mind of students in Buddhism discipline through 
Project to promote and develop student volunteer activities It is a qualitative 
research study. The researcher studied the information from books, documents, 
textbooks and related research. and in-depth interviews with 10 
students/person in the field of Buddhism. The results of the study were 
summarized as follows: 
 Public mind in Buddhism Refers to the spirit of charity a beautiful mind 
is a kama vajorn psychic sophon chit or a great charity because it is a mind with 
good intentions unselfish It is the mind that focuses on making merit and 
making merit. and primarily benefit the society Public mind or kusala citta 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 682  

 

means the mind that is the establishment of ten merit-making or merit-making, 
namely: 1) the mind of giving things that are beneficial to the recipient 2) the 
mind of keeping body, speech, to be in the precepts. There are 5 precepts, etc. 
3) The mind in meditation is to develop samatha. and vipassana meditation 4) 
the mind to show reverence to those who are developed with maturity, 
maturity, and qualifications 5) the mind to help in the work of those who 
should help 6) the mind to make merit and dedicate the merit to others 7) The 
mind of blessing and rejoicing in making merit and doing merit by others; 8) the 
mind of listening to the Dharma; 9) the mind of preaching the Dharma to 
others, and 10) the mind in correcting opinions according to reality or wisdom. 
knowing that all beings have their own karma. 
 Creating a public mind among Buddhist students through the project to 
promote and develop student volunteer activities has a three-step approach: 
The students in Buddhism study together with the community to prepare 
before the start of the activities. by allowing students to do all 6 activities. 3) 
Conclusion stage is the summary of the results of the project that students 
jointly evaluated. and works created by students with the community as well as 
cooperation from temples, houses and schools, with Buddhist principles that 
promote and develop the public mind, namely the 4 principles of meditation, 
the 4 Brahmawihan principles, the 4 Sangkhahavut principles, and the 7 
Aparhaniyadhamma principles.  

Keyword : Public Mind, Buddhist Students, Student Volunteer Activities  
   Promotion and Development 
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บทนํา 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชปณิธานในการบําเพ็ญประโยชนพื้นที่ชุมชน
โดยรอบพระราชวังดุสิตเปนการทําความดีดวยหัวใจ ถวายเปน พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยหนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองคหนวยทหารรักษาพระองค ขาราชบริพารในพระองคฯ รวมกับประชาชนจิตอาสา  
“เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสนกษัตริย” รวมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆ รอบ
พระราชวังดุสิตขยาย สูพื้นที่โดยรวมของประเทศ ในการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
ความหมายของ “จิตอาสา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 ไดให
ความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี้“จิต” เปนคํานาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหนาที่รู คิด และนึก
“อาสา” เปนคํากริยาหมายถึง เสนอตัวเขารับทํา1 สวนคําวา “จิตสาธารณะ” หมายถึง 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชนแก
ผูอื่นชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน และยังไดนิยาม
ความหมายของ “ผูที่มีจิตสาธารณะ” อีกวา ผูที่มีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปน
ความสุขสวนตนเพื่อทําประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือ
สังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวม
สรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน2 ถาคนในสังคมขาดจิตสาธารณะ
นอกจากจะสงผลกระทบตอบุคคลแลว ยังขยายผลความเสียหายไปถึงครอบครัว ระดับองคกร 
ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก ถึงเปนปญหาใหญ จิตสาธารณะเปน
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดีงาม เมื่อบุคคลใดมีจิตสาธารณะก็จะตระหนักในบทบาทหนาที่
ของตนเองที่มีตอผูอื่น ถาปลอยใหบุคคลในชาติขาดจิตสาธารณะประเทศชาติคงไมมีสิ่งใดเหลือ 
การที่คนไทยควรมีจิตสาธารณะ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) กระแสการแขงขันและ
ระบบทุนนิยม จากสภาพแขงขันที่รุนแรงขึ้น ทาใหผูคนจานวนมากตางมุงกอบโกยผลประโยชน
อยางเห็นแกตัว ไมสนใจวาผูอื่นตองไดรับความเดือดรอนหรือไมรวมทั้งขาดความสนใจใน
ภาพรวมของ 2) กระแสโลกเรื่องการอนุรักษสิงแวดลอม จากภาวการณเสื่อมโทรมดาน
สิ่งแวดลอมอาทิ การทําลายสิ่งแวดลอม การเกิดภาวะเรือนกระจก การตัดไมทําลายปา จนเกิด
ปญหาวิกฤตทางธรรมชาติ หรือการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ฯลฯ นําไปสูกระแสการ
                                                             

1 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ, การสงเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
สรางคนดีสูสังคม, (บริษัท พิมพดี จํากัด, พ.ศ. 2561), หนา 14. 

2 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, พ.ศ.2553), หนา 45. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 684  

 

เรียกรองอยางเขมแขงในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมเพียงเทานั้นยังถูกนําไปใชเปนประเด็น
สําคัญ ในการกําหนดเปนกติกาเงื่อนไขสากลในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการคา  
และการเมืองใหเราตองปฏิบัติตาม 3) วิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรม วิกฤตการเสื่อมถอยทาง
คุณธรรมจริยธรรมและปญหาสังคมตางๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ ปญหาการเสพยาเสพ
ติด ปญหาอาชญากรรม การลักขโมย การคอรัปชัน การขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฯลฯ  
โดยเราไมสามารถที่จะบอกปดไปไดเลยวาไมเกี่ยวของกับเรา เนื่องจากโลกมีการเชื่อมโยงเปน
เครือขายถึงกันอยางแนนแฟน สงผลใหทุกฝายไดรับผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันหมด แมวาตนจะ
ไมเปนผูกอก็ตาม และปญหามากมายเหลานี้ กําลังรอการชวยเหลือและแกไขอยางเรงดวนโดย
การรวมมือจากประชาชนทุกคน 4) สังคมชุมชนวิถี กระแสของการรวมกลุมของประชาสังคม  
ที่ประชาชนจากกลุมตางๆจะเขามามีบทบาทในการเรียกรองการดูแล การตรวจสอบ รวมถึง
การเขามาพัฒนาชุมชนและสังคมสวนรวมมากขึ้น สิ่งสําคัญคือ คนเหลานี้จําเปนตองมีจิตสํานึก
เพื่อสวนรวม จึงจะทําใหการรวมกลุมนี้เปนไปเพื่อประโยชน และพัฒนาประเทศอยางแทจริง 
มิใชเปนการใชชองทางนี้ในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง3  
  โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา เปนโครงการที่ทางมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดจัดทําขึ้น เพื่อบําเพ็ญประโยชนสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน ตลอดถึงไดนําองคความรูไปชวยเหลือและพัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และเพื่อ
ปลูกฝงคานิยมแหงการเรียนรู รวมทั้งกระบวนการคิดทั้งในกรอบและนอกกรอบ อันจะเปนตัว
หลอหลอม และบูรณาการองคความรูที่ไดรับออกมาเปนวิถีทางแหงการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
และดีงาม สอดคลองกับการสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยโครงการมหาจุฬา
รวมใจรอยความรูสูชุมชนถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมดานศึกษา และกําหนดแนวทางสําหรับการ
วางแผน และเตรียมการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน ตลอดถึงไดนําองคความรูไปชวยเหลือและพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาในดานตาง ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมที่เสนอไวในหลักสูตร เพิ่มเติม
ไดตามความตองการ หรือจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนและชุมชน ดังนั้น จึงเปนการจัดกิจกรรม
นอกชั้นเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูใหแกนิสิตของมหาวิทยาลัย 
โดยไมถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษามุงเนนใหกิจกรรมดังกลาว เปน
สวนเสริมสรางประสบการณทักษะความรูความสามารถพัฒนาการทางบุคลิกภาพ สุขภาพ
                                                             

3 นรินทร คูณเมือง, “รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย – หนองบัวลําภู”, ปรัชญาดุษฎี . (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), 2559. 
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ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนิสิต โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อ
บําเพ็ญประโยชนสรางความสัมพันธรวมใจรอยความรูสูโรงเรียนและชุมชน 2) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตในดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมโดยใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 3) เพื่อใหนิสิตเกิดแนวคิดและสามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และ 4) เพื่อปลูกฝงคานิยมแหงการเรียนรู รวมทั้งกระบวนการคิดทั้งใน
กรอบและนอกกรอบอันจะเปนตัวหลอหลอม และบูรณาการองคความรูที่ไดรับออกมาเปน
วิถีทางแหงการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และดีงาม มีทักษะในการวัดผลประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรของแตละสาขาวิชา 
  จากประเด็นและความสําคัญดังกลาว โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิต
อาสาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร จึงถือวาเปนโครงการที่ชวย
สงเสริมงานดานวิชาการ ตลอดจนถึงเปนการแสดงออกถึงการเปนผูมีจิตสาธารณะ ในการให
ความรูคูคุณธรรมแกชุมชน ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสรางจิตสาธารณะของนิสิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา จึงมีประเด็นที่
จะศึกษาวิจัย คือ เพื่อศึกษารูปแบบการสรางจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา และ เพื่อ
เสนอแนวทางการสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริม
และพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา ผลของการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสรางจิตสาธารณะของ
นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา จะชวยให
นิสิตเกิดกระบวนการเรียนรู ถายทอด และมีรูปแบบการสรางจิตสาธารณะ ในการเขารวม
โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสาอยางเปนระบบ และตระหนักถึงประโยชน
ของชุมชนเปนสําคัญ รวมถึงเปนการนําเอาความรูภาคทฤษฎีที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผาน

โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผาน
โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา”เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีการศึกษาขอมูลภาคเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัยที่ เกี่ยวของ 
(Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก ( In depth-Interview) จากกลุม
ประชากรที่กําหนดคือ นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งฝายบรรพชิต และคฤหัสถ รวมทั้งหมด 
10 รูป/คน โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้  

1. ศึกษาเอกสารตําราทางวิชาการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ หลักธรรมที่สงเสริมจิต
สาธารณะ และรูปแบบการสรางจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนา 
 2. สรางเครื่องมือเพื่อการสัมภาษณเกี่ยวกับจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสาขึ้น  
 3. นําเครื่องมือที่สรางไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย และนํามาแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  
 4. นําเครื่องมือที่ผานการแกไขแลวไปสัมภาษณประชาชากรในกลุมตัวอยาง 

5. การวิเคราะหขอมูล รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกมาจัดกลุมขอมูล (Data 
Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) พรอมทั้งนําเสนอ
โดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดของบุคคล สําหรับกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเจาะลึก (In Depth Interview) นั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
เจาะลึก (In Depth Interview) นั้น มาใชในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดย
ดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) โดยวิธีการวิเคราะหอันจะไดดําเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ไดแก การวิเคราะหขอมูลโดยการพิจารณาประเด็นหลัก (Major themes) หรือแบบแผนหลัก 
(Major pattern) ที่พบในขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณทั้งหมด จากนั้นจึงนําประเด็นหลัก 
(Major themes) มาพิจารณาแบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub – themes) และหัวขอยอย 
(Categories) อันเปนกระบวนการวิเคราะห โดยการเริ่มตนจากการวิเคราะหภาพรวมไปสูการ
วิเคราะหประเด็นยอยของกระบวนการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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สรุปผลการวิจัย 

1. จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา  

จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนา หมายถึงจิตฝายกุศล เปนจิตที่ดีงาม เปนกามาวจรจิต
โสภณจิต หรือมหากุศลจิต เพราะเปนจิตที่ประกอบดวยเจตนาดีงาม ไมเห็นแกตัว เปนจิตที่มุง
ไปในการทําบุญทํากุศล และทําประโยชนตอสังคมเปนหลัก จิตสาธารณะหรือมหากุศลจิต 
หมายถึง จิตอันเปนที่ตั้งแหงการบําเพ็ญบุญ 10 ประการ หรือบุญกิริยาวัตถุ 10 ไดแก 1) จิตใน
การใหสิ่งที่เปนประโยชนสุขแกผูรับ 2) จิตในการรักษากาย วาจา ใหตั้งอยูในศีล มีศีล 5 เปนตน 
3) จิตในการภาวนา คือ การเจริญสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา 4) จิตในการแสดงการ
คารวะออนนอมตอผูที่เจริญดวยชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ 5)จิตในการชวยเหลือการงานแกผู
ที่ควรชวยเหลือ 6) จิตในการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูอื่น ๆ 7) จิตในการอนุโมทนายินดีในการ
ทําบุญทํากุศลของผูอื่น 8) จิตในการสดับรับฟงธรรม 9) จิตในการแสดงธรรมใหผูอื่นฟง  
และ 10) จิตในการทําความเห็นใหถูกตองตามความเปนจริง หรือ ปญญาที่รูวาสัตวทั้งหลายมี
กรรมเปนของตน นอกจากนี้จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนานั้นจะตองประกอบดวยหลักพรหม
วิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักภาวนา 4 และหลักประโยชน 3 คํานึงถึงประโยชนของ
สาธารณะชนมากกวาประโยชนสวนตน จิตสาธารณะ ถือวาเปนภารกิจหลักของพุทธศาสนาใน
การชวยเหลือมนุษยและสังคม ดังพุทธดํารัสที่ตรัสกับพระสาวกวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง
จาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและ
ความสุขแกทวยเทพและมนุษย ฯลฯ” แสดงใหเห็นถึงการพระองคทรงสงพระสาวกออกไป
ประกาศพระศาสนาเพื่อบําเพ็ญประโยชนบนฐานแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะแกชาวโลกนั่นเอง 

2. การสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริม
และพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา 

การสรางจิตสาธารณะของนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาผานโครงการสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา มีแนวทาง 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ข้ันเตรียมการดําเนินโครงการ คือ 
การจัดเตรียมสถานที่ดําเนินโครงการ โดยมีนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารวมกับชุมชนในการ
จัดเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มกิจกรรม 2) ขั้นดําเนินโครงการ คือ การดําเนินกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต โดยใหนิสิตเปนผูดําเนินการเองทั้ง 6 กิจกรรม เปน
การสงเสริมใหนิสิตไดนําความรูที่ศึกษาจากภาคทฤษฎีในถายทอดผานการปฏิบัติเปนแบบอยาง
รวมกับชุมชน และสรางจิตสํานึกในการอยูรวมกันดวยถอยทีถอยอาศัย สงผลทําใหเกิดความ
รวมมือระหวางนิสิตและชุมชนในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 3) ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน คือ 
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การสรุปผลการดําเนินโครงการที่นิสิตรวมกันประเมินทั้งในดานความพึงพอใจที่อยูในระดับมาก
ทุกดาน และผลงานที่นิสิตรวมกับชุมชนสรางสรรคขึ้น ตลอดจนถึงความรวมมือจากวัด บาน 
และโรงเรียน ที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน และเปนการสรางความเข็มแข็งใหแกชุมชนผานโครงการสงเสริมและพัฒนานิสิตจติอาสา
อีกดวย และ 4) หลักพุทธธรรมที่สงเสริมใหเกิดจิตสาธารณะในโครงการที่ไดดําเนินการนั้น 
ประกอบไปดวยหลักภาวนา 4 หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักอปริหานิยธรรม 
7 ซึ่งหลักพุทธธรรมเหลานี้ถือเปนคุณธรรมภายในที่ขับเคลื่อนใหนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ไดดําเนินโครงการจนสําเร็จลุลวงดวยดี  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการให
สอดคลองกับกิจกรรมที่ทางแตละสาขาวิชาจัดขึ้น เพื่อที่จะสามารถดําเนินกิจกรรมที่
หลากหลายและเปนประโยชนตอสังคมใหมากที่สุด  

 1.2 หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ดําเนินโครงการควรเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานและชุมชน 

 1.3 พื้นที่ที่ดําเนินการจัดกิจกรรมควรเปนพื้นที่ที่มีความตองการในดานการพัฒนา 
และสามารถเดินทางสัญจรไปไดอยางสะดวก 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาติดตามผลของการดําเนินโครงการที่จัดขึ้น เพื่อจะได
ดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประโยชนสูงสุดสําหรับชุมชน 

 2.2 ควรมีการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการเขารวมกิจกรรมที่
หนวยงานภายนอกเขาไปจัด  
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ
สําคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรองฟองโดย
ประยุกตใชเทคนิค 5W1H และเพื่อประเมินการอานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบวร
วิชชาลัย วัดรองฟองโดยประยุกตใชเทคนิค 5W1H เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) แบบ One Group Pre-test Post-test Design มีผลการวิจัย พบวา 1. ผล
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ
ระหวางกอนและหลังเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่สถิติ 0.05 แสดงใหเห็นวามี
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอานเพิ่มขึ้นหลังจากกระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิค 5W1H 
และความแตกตางของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาที่ระดับ (t) 6.254 แสดงใหเห็น
วาผลการเรียนรูหลังจากการประยุกตใชเทคนิค 5W1H ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
อานจับใจความสําคัญเพิ่มขึ้น 2. ผลการประเมินการอาน พบวา ผลการประเมินความเขาใจ 
นักเรียนมีผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.6 คะแนน ผลการประเมินการอานจับใจความสําคัญ 
นักเรียนมีผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.6 คะแนน และผลการประเมินการจดจําเรื่องราว นักเรียน
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มีคะแนนโดยเฉลี่ยอยูที่ 7.1 คะแนน ซึ่งผลการสรุปการประเมินการอานจับใจความสําคัญ มี
นักเรียน ผาน ทั้งหมด 11 คน และ ไมผาน ทั้งหมด 4 คน  

คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะการอาน; การอานจับใจความสําคัญ 
 
 
Abstract  

This research study was to compare the development of English reading 
comprehension skills of Mathayom Suksa 2 students at Bowonwitchalai School. 
Measure Rong Fong by applying the 5W1H technique and to assess the reading 
of Mathayom Suksa 2 students at Bowonwitchalai School. The bubble groove 
was measured by applying the 5W1H technique as experimental research. 
(Experimental Research) using One Group Pre-test Post-test Design. The results 
of the research found that 1. The results of a comparative study on the 
development of English reading comprehension skills were significantly related 
between before and after classes. Significance at 0.05 showed that students had 
an improvement in reading skills after the learning process using the 5W1H 
technique, and the difference in pre- and post-tests was at the (t) 6.254 level. 
that the learning outcomes after applying the 5W1H technique resulted in the 
students improving their reading comprehension skills more. Students had an 
average score of 6.6. Students had an average score of 6.6 and a story memory 
assessment. Students had an average score of 7.1. The summary of the Reading 
Comprehension Assessment result was 11 passed and 4 failed. 

Keywords : Reading skill development; Reading for main idea 
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บทนํา 

ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหา 
ความรู การประกอบอาชีพ ความบันเทิง การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ทักษะการอานถือวาเปนทักษะในการสรางความเขาใจในเรื่องราวตางๆ เนื่องจากเปนทักษะที่
เกี่ยวของกับระบบความคิด โดยผูอานตองรวบรวมขอมูลในสิ่งที่ตนอาน แลวนํามาจัดลําดับและ
เรียบเรียงเหตุการณ เพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่อาน  
 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหเขาใจสําหรับผูเรียนชาวไทยเปนสิ่งที่เปน
ปญหาก็คือ ผูเรียนชาวไทยอานภาษาอังกฤษได แตไมสามารถจับใจความของเรื่องที่ตนอานได
วา ใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน อยางไร ได จึงเปนปญหาที่ครูผูสอนตองพัฒนาทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญใหกับผูเรียนชาวไทย 
 จากการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนภาษาอังกฤษของผูวิจัย ณ โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัด
รองฟองซึ่งรับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนสวนใหญมีปญหาอาน
ออกแตไมสามารถจับใจความที่สําคัญได นักเรียนไมสามารถอธิบาย หรือ เรื่องราวตางๆ ที่ครู
กําหนดใหได ซึ่งปญหาดังกลาวชี้ใหเห็นวา การเรียนการสอนทักษะการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ยังไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งนักเรียนไมสามารถบรรลุถึงระดับความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับที่นาพอใจได 

ทักษะการอานเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหบุคคลกาวหนาทันตอเหตุการณ ทักษะการ
อานควรเปนทักษะที่ไดรับการสงเสริมเพราะเปนทักษะที่คงอยูกับนักเรียนไดนานที่สุด เปนสิ่งที่
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดตลอดเวลา สิ่งที่มีความสําคัญและชวยใหการอานประสบ
ความสําเร็จก็คือความสามารถในการอานและความเขาใจในการอานโดยเฉพาะความเขาใจใน
การอานนั้นเปนสิ่งสําคัญมาก การอานจะ ไมเกิดประโยชนหากผูอานไมเขาใจเรื่องที่ตนอาน ซึ่ง 
สมุทร เซ็นเชาวนิช1 กลาวถึง ความเขาใจในการอานวา เปนความสามารถที่จะอนุมาน
ขอสนเทศ หรือความหมายอันพึงประสงค จากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เทาที่จะทําไดซึ่งความเขาใจนี้เปนเรื่องที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับการศึกษาและประสบการณ
ตาง ๆ ในหลาย ๆดานของแตละคน และถือเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการอาน 
ถาอานแลวไมเกิดความเขาใจใด ๆ เลยก็อาจกลาวไดวาการอานที่แทจริงยังไมเกิดขึ้นและ  

                                                             
1 สมุทร เซ็นเชาวนิช, เทคนิคการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ, พิมพครั้ งที่  12, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ, 2551), หนา 68. 
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กรองแกว กรรณสูต2 กลาววา ประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติหรือใชเปน
ภาษาที่สอง เชน ประเทศไทย ความสามารถ ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจซึ่งเปน
ทักษะที่จําเปนตองสรางใหเกิดขึ้นกับชนในชาติ 

ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงมีความสนใจที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรองฟองโดยใช
เทคนิค 5W1H เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรองฟองโดยประยุกตใชเทคนิค 5W1H 

 2. เพื่อประเมินการอานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรอง
ฟองโดยประยุกตใชเทคนิค 5W1H 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group 
Pre-test Post-test Design โดยการวิจัยรูปแบบดังกลาว มุงเนนการดําเนินการทดลองกับกลุม
ทดลองเพียงกลุมเดียว แตดําเนินการสังเกต(Observation) ผูเขารวมการทดลองกอนและหลัง
การทดลอง ( และ ) หลังจากนั้นจึงนําผลที่ไดจากการวัดหรือการสังเกตไปเปรียบเทียบ

กัน เพื่อทดสอบดูวาแตกตางหรือไมอยางไร ประชากรและกลุมตัวอยางใชในการวิจัย ไดแก 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ปจจุบันกําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรองฟองทั้งระดับชั้น รวมทั้งหมด 15 
คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
แบบ One Group Pre-test Post-test Design โดยไดศึกษาหาองคความรูจากเนื้อหา เอกสาร 
ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการสรางเครื่องมือวิจัย ซึง่มกีาร
กําหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับ แผนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ โดย
ประยุกตใชเทคนิค 5W1H และมีแบบทดสอบสําหรับวัดผลการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่

                                                             
2 กรองแกว กรรณสูต, การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติสําหรับ

ครูผูสอน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), หนา 98. 
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สรางไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Item – Objective Congruence 
Index : IOC) โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.621 และการนําเสนอขอมูลจะอยูใน
ลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบภาพถายและการพรรณนา
ความประกอบการบรรยายเหตุการณที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรองฟองโดยประยุกตใชเทคนิค 5W1H เพื่อ
นําไปสูการประยุกตใชในระดับนโยบาย ชุมชน องคกร รวมทั้งไดเอกสารความรูที่เหมาะสมกับ
แหลงเรียนรู เปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษาตอไป 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรองฟองโดยประยุกตใชเทคนิค 
5W1H พบวา ความสัมพันธระหวางกอนและหลังเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่สถิติ 
0.05 แสดงใหเห็นวามีนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอานเพิ่มขึ้นหลังจากกระบวนการเรียนรู
โดยใชเทคนิค 5W1H และความแตกตางของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาที่ระดับ 
(t) 6.254 แสดงใหเห็นวาผลการเรียนรูหลังจากการประยุกตใชเทคนิค 5W1H ทําใหนักเรียนมี
การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญเพิ่มขึ้น 
 2. ผลการประเมินการอานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดรอง
ฟองโดยประยุกตใชเทคนิค 5W1H พบวา ผลการประเมินความเขาใจ นักเรียนมีผลคะแนนโดย
เฉลี่ยอยูที่ 6.6 คะแนน ผลการประเมินการอานจับใจความสําคัญ นักเรียนมีผลคะแนนโดยเฉลี่ย
อยูที่ 6.6 คะแนน และผลการประเมินการจดจําเรื่องราว นักเรียนมีคะแนนโดยเฉลี่ยอยูที่ 7.1 
คะแนน ซึ่งผลการสรุปการประเมินการอานจับใจความสําคัญ มีนักเรียน ผาน ทั้งหมด 11 คน 
และ ไมผาน ทั้งหมด 4 คน  
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อภิปรายผลการวิจัย  

  ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 1 พบวา ผลการเรียนรูทักษะการอานจับใจความผาน
การประยุกตใชเทคนิค 5W1H มีความสัมพันธกันโดยสังเกตจากผลคะแนนของนักเรียนที่เพิ่ม
มากขึ้นหลังจากการประยุกตใชเทคนิคดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ อําไพพรรณ สวนสอน3 ได
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจตามเกณณมาตรฐาน 75/75 2) เพื่อทดลองใชและ
เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชแบบวัดทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประชากรไดแก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอุปถัมภ) จํานวน 35 คน กลุมตัวอยาง
สุมโดยเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 2 พบวา ผลการประเมินความเขาใจ นักเรียนมีผล
คะแนนโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.6 คะแนน ผลการประเมินการอานจับใจความสําคัญ นักเรียนมีผล
คะแนนโดยเฉลี่ยอยูที่ 6.6 คะแนน และผลการประเมินการจดจําเรื่องราว นักเรียนมีคะแนน
โดยเฉลี่ยอยูที่ 7.1 คะแนน ซึ่งผลการสรุปการประเมินการอานจับใจความสําคัญ มีนักเรียน 
ผาน ทั้งหมด 11 คน และ ไมผาน ทั้งหมด 4 คน แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีคะแนนประเมิน
เฉลี่ยที่ระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ กมลวรรณ โคตรทอง4 ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรู Storyline สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเปา (สําราญ ไชยวิทยา) จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียน

                                                             
3 อําไพพรรณ สวนสอน, “การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”, การศึกษาคนควาดวยตนเอง สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, (มหาวิทยาลัย
นเรศวร), 2559. 

4 กมลวรรณ โคตรทอง, “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียน 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรู Storyline สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเปา (สําราญ ไชยวิทยา) 
จังหวัดชัยภูมิ”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2557. 
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โดยใชกิจกรรมการเรียนรู  Storyline 2) เปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน ประชากรไดแก นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเปา (สําราญไชยวิทยา) ภาคเรียนที่ 6 ปการศึกษา 2557 
จํานวน 30 คน กลุมตัวอยางสุมโดยการสุมแบบงาย ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 
Storyline มีคาเทากับ 76.08/80.41 2) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอาน สูงกวากอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียนโดย ใชกิจกรรมการเรียนรู Storyline ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
สรุป 

การศึกษาอิสระเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนโรงเรียน
บวรวิชชาลัย วัดรองฟองโดยใชเทคนิค 5W1H ผูศึกษาไดศึกษาทําการทดสอบกอนและหลัง
เรียน จากนั้นมีการเปรียบเทียบผลความตางของคะแนน ซึ่งมีผลความตางสรุปรวมอยูที่ 31  
ซึ่งทําใหทราบวาผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงในระดับที่ดีขึ้น โดยนักวิจัยไดอาศัย
แนวคิดจากทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอาน5 การอานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยตั้งแตเกิด
จนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอานทาใหรูขาวสารขอมูลตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปจจุบันเปนโลก
ของขอมูลขาวสารตาง ๆ ทั่วโลก ทาใหผูอานมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรูอยาก
เห็น อันเปนความตองการของมนุษยทุกคน การอานมีประโยชนในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนา
การศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทาใหเปนคนทันสมัย ทันตอเหตุการณ และมีความ
อยากรูอยากเห็น การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองกาวหนาไดตองอาศัยประชาชนที่มี
ความรูความสามารถ ซึ่งความรูตาง ๆ ก็ไดมาจากการอานทั้งสิ้น 
 การอานมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะการอานเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาบุคคล ชวยใหเกิดความงอกงามทางสติปญญา และมีสวนผลักดันใหสังคมเจริญกาวหนา
ไปไดเร็วขึ้น การอานทาใหคนฉลาด รูจักคิด และมีโลกทัศนกวาง ยิ่งในปจจุบันความเจริญ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนยุคขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน มีความรูใหม ๆ เกิดขึ้น
มากมายที่จะชวยใหการดารงชีวิตของมนุษยสะดวกสบาย มีความปลอดภัยและมีความสุข การ

                                                             
5 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน, การอานและการสงเสริมการอาน, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : 

โสภณการพิมพ, 2542), หนา 122. 
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อานจึงเปนสิ่งสําคัญมากและเปนกิจกรรมที่จาเปนตองทาอยางสม่ําเสมอ เพราะการอานไดดี
หรือไมดี อานชาหรือเร็ว ยอมมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ตอการเปนนกั
อานที่มีคุณภาพ 

จากทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความสําคัญนั้น การอานจับใจความ
สําคัญ เปนการที่เนนถึงเนื้อหาสาระที่สําคัญของเรื่องที่อาน เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อ
เรื่องหรือขอความที่อานไดถูกตองตรงตามเจตนาของผูสื่อวาเรื่องนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร มี
ความสําคัญตรงไหน และความหมายวาอยางไร และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม ดังที่ 
อรุณี สายเสมา6 ไดใหความหมายของการอานเพื่อจับใจความสําคัญคือ การทําความเขาใจเนื้อ
เรื่องหรือขอความที่อาน สามารถจับใจความสําคัญสาระสําคัญแปลความใหเขาใจตรงกับผูเขียน
ที่ตองการสื่อสารกับผูอานโดยการใชเทคนิค 5W1H เพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ
นั้น จะชวยใหนักเรียนเกิดการฝกฝนการอานจับใจความสําคัญไดอยางถูกวิธี และเขาใจในเนื้อ
เรื่องมากยิ่งขึ้น 

หลังการใชเทคนิค 5W1H ในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน
จะเห็นไดวานักเรียนมีความพัฒนาการทางดานการทําความเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเกิดการฝกฝนและไดอาน ทําใหผลทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน
และสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดซึ่งในการนําเอาเทคนิค 5W1H มาใชในการวิเคราะหขอมูลหรือปญหา 
ไดเกือบทุกรูปแบบ เทคนิค 5W1H เปนการคิดวิเคราะห ที่ใชความสามารถในการจําแนก 
แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือ
เหตุการณ นํามาหาความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวางองคประกอบตาง ๆ เหลานั้น เพื่อคนหา
คําตอบที่เปนความจริงหรือเปนสิ่งที่สําคัญ จากนั้นจึงรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบเรียบ
เรียงใหมใหงายตอการทําความเขาใจ 

หลังจากที่นักเรียนไดนําเอาเทคนิค 5W1H ไดแก What Where Who When How 
มาใชประกอบกับการอาน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดเขาใจในเนื้อหาหรือเรื่องที่อาน สามารถเขาใจ
ในเนื้อเรื่องที่ผูสื่อตองการสื่อเปนอยางดี 

 
ขอเสนอแนะ  

  การเรียนรูการอานจับใจความสําคัญภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค 5W1H สามารถ
พัฒนานักเรียนทั้งกลุมเกงและกลุมออนใหมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ได เพราะเปนการสอนที่ใชคําถาม (Who ,What, Where, When และ How) ในการตั้งคําถาม

                                                             
6 อรุณี สายเสมา, หลักการอานจับใจความ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2541), หนา 120. 
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ระหวางที่อาน ทําใหนักเรียนมีแนวทางในการอาน สามารถจับประเด็นที่สําคัญของเรื่องที่อาน
และมีความสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเอง จากการทดลองนี้ผูวิจัยพบวาสามารถชวยพัฒนาเด็ก
ไดดีโดยเฉพาะนักเรียนในเขตสวนทองถิ่น ซึ่งสําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรสงเสริมในทักษะ 
อื่น ๆ  รวมถึงการนําแตละทักษะมาเปรียบเทียบดวยกระบวนการหรือเทคนิคการสอนในรปูแบบ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรูความเขาใจและแนวทางการพัฒนาของผูนํา
ชุมชนในเรื่องกฎหมายมรดก : กรณีศึกษาในตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร”  
มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในกฎหมายมรดกของผูนํา
ชุมชน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผูนําชุมชนในเรื่องกฎหมายมรดก ทําการศึกษา
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และลง
พื้นที่ภาคสนาม (Field Study) ในตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร โดยใชแบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน และสนทนากลุม 
(Focus Group Discussions) จํานวน 10 คน  
 กฎหมายมรดก เปนกฎหมายที่วาดวยบทบัญญัติทั่วไปของมรดก สิทธิรับมรดกโดย
ธรรม สิทธิรับมรดกโดยพินัยกรรม วิธีจัดการและแบงปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุ
ความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 เปนกฎหมายที่จําเปนที่ทุกคนควรตอง
ศึกษาเมื่อมีการตายเกิดขึ้น ทรัพยสินของผูตายจะจัดการอยางไร ซึ่งเปนประโยชนตอญาติพี่
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นองของผูเสียชีวิตเปนอยางมาก ทั้งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและใหคําแนะนําแกบุคคล
อื่น ๆ ที่ตองการทราบเกี่ยวกับมรดกได 
 สําหรับแนวทางในการพัฒนาผูนําชุมชนในเรื่องความรูความเขาใจในกฎหมายมรดกนัน้
พบวา มีแนวทางที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) การบริการใหความรูทางกฎหมายแกผูนําชุมชน  
คือการจัดโครงการเผยแพรความรูดานกฎหมายมรดกใหแกผูนําชุมชน 2) จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานกฎหมายใหกับผูนําชุมชน โดยการจัดตั้งคลินิกกฎหมาย หรือคลินิกยุติธรรม  
หรือศูนยใหคําแนะนําดานกฎหมายเคลื่อนที่ใหกับผูนําชุมชน 3) ประชาสัมพันธเผยแพรความรู
เรื่องกฎหมายมรดกสามารถทําผานสื่อตาง ๆ ของชุมชน เสียงตามสายในหมูบาน หนังสือพิมพ
ในทองถิ่น สื่อออนไลนตาง ๆ 4) จัดตั้งศูนยประสานงานของผูนําชุมชนในพื้นที่ ทําหนาที่
ประสานหนวยงานยุติธรรมตาง ๆ ในพื้นที่ ในกรณีมีปญหาหรือขอพิพาททางกฎหมาย 

คําสําคัญ : กฎหมายมรดก, ผูนําชุมชน 
 
 
Abstract  

 Research study “A Study of Knowledge, Understanding and 
Development Approaches of Local Leaders in the Succession Law: Case Study 
in Pa Daeng Subdistrict, Mueang Phrae District, Phrae Province” The main 
research objectives were 1) To study the understanding of local leaders in 
Succession Law. 2) To study the method in local leaders development in 
knowledge and understanding the Succession Law. This research is Qualitative 
Research. The researcher studies form documentary and field study that used 
the questionaries’in-depth interview were conducted with a target group of 30 
people and focus group discussion with 10 populations  
 Succession law is a law that deals with the general provisions of 
inheritance, Statutory Right of inheritance, Will, Administration and Distribution 
of an Estate, Voacant Estates and Prescription under the Civil and Commercial 
Code, Book 6. It is a necessary law that everyone should study when death 
occurs. How will the property of the deceased be handled? which is very 
beneficial to the relatives of the deceased it can be used in everyday life and 
can give advice to other people who want to know about the Succession law. 
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 Guidelines for developing local leaders in knowledge and understanding 
of Succession Law, it was found There are 4 important guidelines: 1) Legal 
education services to local leaders by organizing a project to disseminate 
knowledge on Succession law for local leaders 2) Organize activities to develop 
legal capacity for local leaders by establishing a Legal Clinic or a Justice Clinic 
or a mobile legal advice center for local leaders 3) Publicize and disseminate 
knowledge about the Succession Law, which can be done through various 
media such as the voice community in the village, Local newspaper. 4) Establish 
a center for the coordination of local leaders. Coordinating with the various 
justice agencies in the area in case of legal problems or disputes. 

Keyword : Succession Law, Local Leaders  
 
 
บทนํา  

 “กฎหมาย” เปนสิ่งที่ประชาชนทุกคนตองประสบอยูในชีวิตประจําวัน เริ่มตั้งแตเมื่อมี
สภาพบุคคล คือ คลอดแลวอยูรอดเปนทารก กฎหมายไดกําหนดสิทธิหนาที่ตาง ๆ ไวตลอด
อายุขัย และเมื่อบุคคลใดไดสิ้นสภาพบุคคลหรือเสียชีวิต กฎหมายก็ยังเขามาเกี่ยวของกับการ
แบงปนมรดกใหแกทายาททั้งหลายของผูเสียชีวิตนั้น ประกอบทั้งทารกในครรภมารดาก็
สามารถมีสิทธิตาง ๆ ได หากวาภายหลังคลอดแลวอยูรอดเปนทารก จะเห็นไดวานับตั้งแต
มารดาตั้งครรภและคลอดออกมามีสภาพบุคคลเรื่อยไปตลอดอายุขัย ยอมหนีไมพนกฎหมาย1 
ซึ่งการศึกษาและรูกฎหมายในเบื้องตนนั้นเพื่อตองการใหเห็นวากฎหมายไมใชศาสตรเฉพาะแต
นักกฎหมายเทานั้น การศึกษาและรูกฎหมายก็เพื่อใหมีความรูความเขาใจพอที่จะอานกฎหมาย
ได ตีความและใชกฎหมายในชีวิตประจําวันไดถูกตอง รูจักสิทธิหนาที่ของตนเองที่พึงมี ที่จะ
ปฏิบัติตอสังคม อันกอใหเกิดกระบวนการคิดที่เปนระบบและวิเคราะหความเปนไปของสังคมได
อยางถองแท ทั้งยังเปนการปลูกจิตสํานึกใหผูคนในสังคมมีความยุติธรรมและชวยเหลือผูอื่นดวย
ความเปนธรรมอันเปนสิ่งสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ  

                                                             
1 หยุด แสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพครั้งที่ 17 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), หนา 12. 
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 กฎหมายมรดก เปนกฎหมายที่วาดวยบทบัญญัติทั่วไปของมรดก สิทธิรับมรดกโดย
ธรรม สิทธิรับมรดกโดยพินัยกรรม วิธีจัดการและแบงปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุ
ความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 เปนวิชาที่จําเปนที่ทุกคนควรตองศึกษา
เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ทรัพยสินของผูตายจะจัดการอยางไร ซึ่งเปนประโยชนตอญาติพี่นองของ
ผูเสียชีวิตเปนอยางมาก ทั้งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและใหคําแนะนําแกบุคคลอื่น ๆ ที่
ตองการทราบเกี่ยวกับมรดกได เพราะกฎหมายมรดกเปนกฎหมายที่มักจะถูกนํามาใชก็ตอเมื่อมี
การสูญเสียชีวิตของผูที่มีทรัพยสินที่ไมสามารถจัดการแบงตามเจตนารมณของเจาของทรัพยสิน
ที่เสียชีวิตลงได ซึ่งในทางกฎหมายนั้น ไดกําหนดเกี่ยวกับการรับมรดกไว 2 ลักษณะ คือ ทายาท
โดยพินัยกรรม กับทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยผลของกฎหมาย ซึ่งทายาทโดยธรรมนี้จะมี
สิทธิไดรับมรดกของผูตายตอเมื่อ ผูตายไมไดทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกของตนเอาไว 
หรือจําหนายไวไมหมด เชน นายจันทรทําพินัยกรรมยกที่ดินแปลงหนึ่งของตนใหแก นายอินทร
นองชายตางมารดา สวนที่ดินแปลงอื่น และทรัพยสินอื่นนายจันทรไมไดทําพินัยกรรมใหแกผูใด
เชนนี้ ที่ดินแปลงซึ่งยกใหแกนายอินทรก็ตกทอดไดแกนายอินทร สวนที่ดินแปลงอื่น และ
ทรัพยสินอื่นก็จะตกทอดไดแกทายาทโดยธรรมของนายจันทร2 
 ผูนําชุมชน ถือวาเปนบุคคลที่มีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเปนผู
ที่ไดรับการยอมรับใหเปนผูที่เปนตัวแทนของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆที่เปนไป
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเกิดความสงบสุขในชุมชน รวมถึงสามารถนําพา
ชุมชนของตนไปสูการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับการเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ ซึ่งองคประกอบของผูนําชุมชนมีลักษณะที่ไมตางจากลักษณะของผูนําทั่วไป 
เพียงแตความเปนผูนําในระดับชุมชนนั้นจะมีความเปนกันเองกับชาวบาน มีความใกลชิดและ
เปนระบบเครือญาติซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 1) มีความรู ความสามารถในกิจกรรมที่มีอยูใน
ชุมชนเปนอยางดี 2) มีคุณธรรม เชน ความโอบออมอารี เปนที่ยอมรับไดในชุมชน 3) มีความ
มุงมั่นในการทํางาน 4) สามารถประสานตอรองเรื่องตาง ๆ ได 5) มีฐานะคอนขางมั่นคง  
6) มีความเปนกันเองสูง หรือมีมนุษยสัมพันธที่ดีนั่นเอง 3 
 การที่ผูนํามีความรูความสามารถโดยเฉพาะความรูทางกฎหมายถือวาเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งในการใหคําชี้แนะและบอกแนวทางแกประชาชน โดยเฉพาะความรูความเขาใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของประชาชน เชน ความรูความเขาใจในกฎหมายมรดก 

                                                             
2 พรชัย สุนทรพันธุ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก , พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักอบรมศึกษา กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2562), หนา 3. 
3 กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : บี.เค. อินเตอรปรินท, 2542),  

หนา 14-15. 
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ที่ถือเปนปญหาของหลายๆชุมชนจนนําไปสูการสรางความไมพอใจ แตกแยก จนถึงขั้นตองขึ้น
โรงขึ้นศาล หรือในบางรายก็เปนสาเหตุนําไปสูความรุนแรงจนสูญเสียชีวิตและทรัพยสินในที่สุด 
กฎหมายเกี่ยวกับกับการจัดการมรดกนั้น ถือเปนสิ่งสําคัญที่ผูนําชุมชนในสังคมปจจุบันควรที่จะ
ศึกษาและมีความรูความเขาใจในระดับที่สามารถใชการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมรอบนอก 
เมื่อเกิดปญหาขัดแยงในกรณีที่เจาของทรัพยหรือบิดามารดาเสียชีวิตลง ปญหาที่ตามมาก็คือ 
หากบิดามารดาไมไดจัดทําพินัยกรรมไวอยางเปนลายลักษณอักษรนั้น ปญหาความขัดแยงเรื่อง
การจัดการมรดกยอมที่จะตามมาได และผูที่มีบทบาทที่ตองรับทราบเกี่ยวกับปญหาดังกลาวก็
คือ ผูนําชุมชน ที่จะตองทําหนาที่เปนสื่อกลางในการไกลเกลี่ยปญหา เพื่อใหเกิดความยุติธรรม
ขึ้น ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําชุมชนจะตองมีความรูพื้นฐานและไดรับการพัฒนาทักษะดานการ
เรียนรูกฎหมายมรดกพอสมควรจึงจะสามารถแนะนําประชาชนเบื้องตนไดอยางถูกตอง  
 ดังนั้น คณะผูวิจัยในฐานะที่มีความรู ประสบการณ และการสอนวิชากฎหมายมรดก 
จึงมีความตระหนักถึงการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องกฎหมายมรดกของผูนําชุมชน
ที่สามารถใหคําแนะนําแกประชาชนในพื้นที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม การสรางความรูความ
เขาใจในกฎหมายมรดกแกผูนําชุมชนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ที่จะชวยสรางความสงบสุข
ใหแกชุมชนไดอีกวิธีการหนึ่ง จากประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรูความ
เขาใจในกฎหมายมรดกของผูนําชุมชน เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจในกฎหมายมรดก
ใหแกผูนําชุมชนและสรางความสงบสุขใหแกสังคมตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในกฎหมายมรดกของผูนําชุมชน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผูนําชุมชนในเรื่องกฎหมายมรดก 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรูความเขาใจและแนวทางการพัฒนาของผูนํา
ชุมชน ในเรื่องกฎหมายมรดก : กรณีศึกษาในตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร” เปน
การดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Analysis) การสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) และสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus Group Discussions) 
 1) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร งานวิทยานิพนธ การสืบคนทางสื่อ
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สารสนเทศ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับกฎหมายมรดก ในเรื่องความเปนมา ความสําคัญ 
ความหมายของกฎหมายมรดก ทายาทผูรับมรดก พินัยกรรม ที่สามารถนํามาสนับสนุนงานวิจัย 
 2) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) ทํา
ในรูปแบบการสัมภาษณบุคคลแบบเชิงลึก (In-depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณ และ
บันทึกขอมูลตามคําบอกของผูถูกสัมภาษณ จํานวน 30 คน ไดแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบลและคณะผูบริหาร กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และประธานกลุมสตรีเพื่อศึกษาความรูความเขาใจในกฎหมายมรดกของผูนําชุมชน  
 3) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกผูที่มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย จํานวน 10 คน ประกอบดวย 

(๑) บุคคลผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย จํานวน 5 คน  
(๒) อาจารยผูสอนกฎหมายในสถานศึกษา จํานวน 5 คน 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มี เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมีอยู 2 ประเภทคือ ก) แบบ
สัมภาษณ (Interview) และ ข) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) 

ก) แบบสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยไดใชแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth 
Interviews) เปนเครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง โดยนําแนวทางการ
สัมภาษณที่สรางขึ้นมาและผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซึ่ง
ไดพิจารณาความถูกตองและความชัดเจนของการใชภาษา ครอบคลุมเนื้อหา หัวขอที่จะวิจัย 
และหลังจากที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ของเครื่องมือแลว ผูวิจัยได
ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสม ชัดเจนดานสํานวนภาษาครอบคลุมดวยเนื้อหา
ตามที่ไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลว ตรวจดูความถูกตองกอนนําไปสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูใหขอมูลสําคัญ 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะหถึงความรูความเขาใจใน
กฎหมายมรดกของผูนําชุมชนในตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร โดยแนวทางการ
สัมภาษณจะแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับดาน
วิชาการ เรื่อง กฎหมายมรดก ในประเด็นมรดก ทายาทผูรับมรดก และพินัยกรรม   
 ข) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussions) เปนการประชุมโดยผูวิจัยได
คัดเลือกผูที่มีความรู ความเขาใจในกฎหมายเขารวมประชุม จํานวน 10 คน เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาผูนําชุมชนใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายมรดก เกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญตอการ
พัฒนาผูนําชุมชน 5 ประเด็นที่สําคัญ คือ 1) แนวทางในการบริการใหความรู 2) แนวทางในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนเรื่องความเขาใจในกฎหมายมรดก 3) แนวทางในการ
ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องกฎหมายมรดกแกสาธารณชน 4) แนวทางในการใหความ
ชวยเหลือในเรื่องคดีความ และ 5) ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
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มีวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับตอไปนี้ 
๑) มีการศึกษาคนควาขอมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 
(Document Study and Literature Review) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร งานวิทยานิพนธ การ
สืบคนทางสื่อสารสนเทศ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของที่สามารถนํามาสนับสนุนงานวิจัย 

๒) เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง หรือ 
สัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จาก

ผูใหสัมภาษณ คือ การสัมภาษณที่มีลักษณะคลายกับการใชแบบสอบถาม เปนการสัมภาษณที่มี
คําถามและขอกําหนดที่แนนอนจะใชสัมภาษณบุคคลใดก็ใชคําถามแบบเดียวกัน มีลําดับ
ขั้นตอนที่เหมือนกัน ทั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการสัมภาษณและบันทึกขอมูลตามคําบอก
ของผูถูกสัมภาษณ โดยใชสถานที่ทําการของผูถูกสัมภาษณเปนสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ 
กอนการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดกําหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณโดยไดแจงใหผูถูกสัมภาษณ
ทราบกอนลวงหนา ซึ่งการสัมภาษณจะใชการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยกอนสัมภาษณจะ
ขออนุญาตผูถูกสัมภาษณในการบันทึกการสนทนากอนทุกครั้ง 

๓) การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยอาศัยวิธีการของ 
Denzin ไดเสนอไวดังนี้ 

(๑) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบ 
ขอมูลจากแหลงขอมูลเวลาสถานที่และบุคคลที่ตางกันตองไดขอมูลที่ตรงกัน 
   (2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือการ
ตรวจสอบวาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไรโดยไมเปลี่ยนตัวผูสังเกตแทนทีจ่ะใชผูวจิยั
คนเดียวกันสังเกตโดยตลอดในกรณีที่ไมแนใจในคุณภาพของผูรวบรวมขอมูลสนามควร
เปลี่ยนตัวผูวิจัยใหมีหลายคน 
   (3) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการ
ตรวจสอบวาถาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกัน
มากนอยเพียงใด 

การวิจัยนี้มีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัย
เลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอมกับการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพ โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก มีการตรวจสอบขอมูล
โดยเทคนิคสามเสา เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดจากบุคคล เวลาและสถานที่ที่แตกตางกันและทํา
การเชื่อมโยงความสอดคลองของเนื้อหาเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีควบคูกับบริบท และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารตาง ๆ และจากการสนทนากลุม
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เฉพาะ (Focus Group Discussions) เพื่อใหไดผลการศึกษาตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนด
ไว  

 
สรุปผลการวิจัย    

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

กลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 30 คน มีอายุระหวาง 46 - 55 ป มากที่สุด จํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมามีอายุระหวาง 56 - 65 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
36.67 รองลงมามีอายุระหวาง 36 - 45 ป และ 66 - 75 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 
รองลงมามีอายุระหวาง 25 - 35 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ มีตําแหนง
เปนผูนําชุมชนอื่น ๆ มากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 รองลงมาคือ ผูบริหารของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 มีประสบการณในตําแหนง
มากที่สุดระหวาง 1 - 5 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.67 รองลงมาระหวาง 6 - 10 ป 
และ 11 - 15 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 รองลงมาระหวาง 16 - 20ป จํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 13.33 และ 20 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
36.67 ระดับอนุปริญญา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 33.33 และสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ 

 2. ความรูความเขาใจในกฎหมายมรดกของผูนําชุมชน 

 ในประเด็นความรู ความเขาใจในกฎหมายมรดก สรุปไดวา มรดกในความเขาใจของ
ผูนําชุมชนสวนใหญ คือ สิ่งที่ทายาทไดรับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ไมวาจะเปนทรัพยสินทุก
ชนิด เชน ที่ดิน บาน รถยนต เครื่องประดับ อัญมณี ทรัพยสินเงินทอง เงินในธนาคาร ที่มีมา
กอนที่เจาของจะถึงแกความตาย รวมทั้งสิทธิและหนาที่ตาง ๆ เชน กรรมสิทธิ์ในรถยนต 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมถึงหนี้สิน โดยจะเปนมรดกตกทอดสูทายาทก็ตอเมื่อเจาของถึงแกความ
ตาย เห็นวาเงินสะสมหักจากเงินเดือน ที่จายเมื่อออกจากราชการเปนมรดก เงินฌาปนกิจ
สงเคราะหที่ใหภรรยาหรือลูกเปนมรดก เงินชดเชยที่ไดรับเมื่อเสียชีวิตเปนมรดก และหาก
เจาของมรดกเปนเจาหนี้กอนที่จะเสียชีวิต ทายาทที่เปนภรรยาหรือลูกที่ชอบดวยกฎหมาย มี
สิทธิ์ที่จะเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ไดเพราะหนี้เปนมรดกที่ตกทอดสูทายาท 
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 ในประเด็นความรู ความเขาใจในเรื่องทายาทผูรับมรดก สรุปไดวา ทายาทโดยธรรม 
คือ บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย หลาน เหลน บิดา มารดา พี่ นอง สามีภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย 
ทายาทโดยพินัยกรรม คือ ผูที่ถูกระบุไวในพินัยกรรมตามคําสั่งเสียของเจามรดก และหาก
เจาของมรดกทําพินัยกรรมยกมรดกใหบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย หากเจามรดกยังมีมรดกอื่นอีก 
บุตรนั้นยังมีสิทธิ์ไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมอีก บุตรที่บิดามารดาไมไดจดทะเบียน
สมรสกันแตบิดาใหบุตรใชนามสกุล เลี้ยงดู ผูอื่นทราบวาเปนบุตร สามารถรับมรดกของบิดาได 
กรณีบุตรบุญธรรมสามารถรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมได แตผูรับบุตรบุญธรรมไมสามารถ
รับมรดกของบุตรบุญธรรมได หากเจามรดก มีบิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดา ภรรยาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย และอนุภรรยา บุคคลที่สามารถรับมรดกของเจามรดก
ไดแก บิดา มารดา ภรรยา บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 
 ในประเด็นความรู ความเขาใจในเรื่องพินัยกรรม สรุปไดวา พินัยกรรม คือ คําสั่งหรือ
เจตนาของเจามรดกที่ทําไวเพื่อจัดการทรัพยสินของตนเองหรือสั่งไวใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
หลังจากที่ตนเสียชีวิตลง เด็กอายุไมถึง 15 ปหรือบุคคลที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถไม
สามารถทําพินัยกรรมได การทําพินัยกรรม มี 5 แบบ แบบแรก คือแบบธรรมดา ทําเปนหนังสือ 
ลงวันเดือนป ลงลายมือชื่อตอหนาพยาน 2 คน แบบที่สองแบบเขียนเองจะมีพยานหรือไมก็ได 
แบบที่สามแบบเอกสารฝายเมือง ตองมีพยาน 2 คน แบบที่สี่แบบลับ ตองมีพยาน 2 คน แบบที่
หาแบบวาจา ตองมีพยาน 2 คน ผูทําพินัยกรรมจะตองเปนผูที่มีสติสัมปชัญญะครบถวนในขณะ
ทําพินัยกรรม ไมถูกหลอกหรือถูกขมขูในขณะทําพินัยกรรม หากผูตายทําพินัยกรรมไวหลาย
ฉบับฉบับสุดทายคือฉบับที่มีผลสมบูรณแตตองพิจารณาความสมบูรณของพินัยกรรมดวยวาถูก
ขมขูหรือไม หรือขณะทําพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะครบถวนดีหรือไม  
 อยางไรก็ตาม ในประเด็นความรูความเขาใจในกฎหมายมรดกของผูนําชุมชน หาก
วิเคราะหในภาพรวมจะพบวา ผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจในกฎหมายมรดกพอสมควร แตยัง
ไมครอบคลุม และยังไมทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายมรดกที่สําคัญในบางประการ การ
สงเสริม เผยแพรใหความรูทางกฎหมายกับผูนําชุมชนจึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณา 

 3. แนวทางในการพัฒนาผูนําชุมชนในเรื่องกฎหมายมรดก 
 แนวทางในการพัฒนาผูนําชุมชนใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายมรดก สามารถสรุป
แนวทางในอนาคตที่สําคัญคือ  
 1) แนวทางในการบริการใหความรูทางกฎหมายแกผูนําชุมชน คือการจัดโครงการ
เผยแพรความรูดานกฎหมายมรดก ในสวนที่เปนสาระสําคัญของกฎหมายมรดกแกผูนําชุมชน 
ในรูปแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพรเปนผูจัดโครงการเอง หรือการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่น 
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 2) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมายใหกับผูนําชุมชน โดยการจัดตั้งคลินิก
กฎหมาย หรือคลินิกยุติธรรม หรือศูนยใหคําแนะนําดานกฎหมายเคลื่อนที่ใหกับผูนําชุมชน โดย
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อเสริมทักษะดานกฎหมายใหกับผูนําชุมชน 
 3) การประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องกฎหมายมรดกสามารถทําผานสื่อตาง ๆ  ของ
ชุมชน เสียงตามสายในหมูบาน หนังสือพิมพในทองถิ่น สื่อออนไลนตาง ๆ รวมถึงการทํา
โครงการหรือกิจกรรม การจัดทําคูมือ เอกสารแผนพับ โปสเตอร วารสาร การจัดหนวยเคลื่อนที่
ในชุมชน การจัดใหมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
 4) การจัดตั้งศูนยประสานงานของผูนําชุมชนในพื้นที่ ทําหนาที่ประสานหนวยงาน
ยุติธรรมในจังหวัด ตํารวจ พนักงานสอบสวน อัยการ สภาทนายความ สํานักงานอัยการ
คุมครองสิทธิ (สคช.) เพื่อใหความชวยเหลือในกรณีมีปญหาหรือขอพิพาททางกฎหมาย  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาผูนําชุมชนใหมีความรูความเขาใจในกฎหมาย
มรดก มีการเสนอแนะใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมายใหกับผูนําชุมชน โดย
การจัดตั้งคลินิกกฎหมาย หรือคลินิกยุติธรรม หรือศูนยใหคําแนะนําดานกฎหมายเคลื่อนที่
ใหกับผูนําชุมชน โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อเสริมทักษะดานกฎหมาย
ใหกับผูนําชุมชน และมีการประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องกฎหมายมรดกในรูปแบบที่งาย
ตอความเขาใจ โดยสามารถทําผานสื่อตาง ๆ ของชุมชน เสียงตามสายในหมูบาน หนังสือพิมพ
ในทองถิ่น สื่อออนไลนตาง ๆ รวมถึงการทําโครงการหรือกิจกรรม การจัดทําคูมือ เอกสารแผน
พับ โปสเตอร วารสาร การจัดหนวยเคลื่อนที่ในชุมชน การจัดใหมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย มี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาของ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ (2551) ที่กลาววา 
บทบาทของชุมชนในปจจุบันมีความสําคัญและไดรับความใสใจมากขึ้น ยุติธรรมชุมชนจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่ใหชุมชนมีบทบาทในการดําเนินการแกปญหาในชุมชนสําหรับหลายกรณีที่เกิด
ขอพิพาทที่สามารถยุติขอพิพาทไดโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งไมตองนําคดีเขาสูการพิจารณา
ของศาล ในการดําเนินการโดยการมีสวนรวมระหวางภาคการศึกษากับภาคชุมชนเพื่อการสราง
ยุติธรรมชุมชนในเกิดขึ้นในชุมชนอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรชัย 
อุฬารวงศ ที่กลาววา ความตองการใหเสริมสรางความรูดานกฎหมายใหกับชุมชน และการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูดานกฎหมายที่สอดคลองกับบริบท สภาพการใชกฎหมาย และ
ความตองการโดยเนนหลักการสําคัญ ไดแก สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ไมเนนขอมูลเชิง
วิชาการมากจนเกินไป การเสริมสรางความรูหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการเสวนาปญหาและ
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แนวทางแกไข เพื่อใหผูนําชุมชนและผูมีบทบาทในการแกไขปญหาในชุมชนสามารถสรางเสริม
ความเขมแข็ง และเพิ่มพูนความรูที่เปนประโยชนสําหรับการบริหารจัดการรวมทั้งดูแลความ
สงบสุขใหกับแตละหมูบานในชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  กฎหมายเปนเรื่องที่มีความสําคัญกับบุคคลทุกคน เพราะเปนสิ่งที่ตองประสบใน
ชีวิตประจําวัน การทําใหประชาชนในชุมชนมีความรูทางกฎหมาย การจัดโครงการ กิจกรรม
เผยแพรความรูทางกฎหมาย ใหกับประชาชนในชุมชนจึงเปนเรื่องที่ควรมีการสนับสนุน สงเสริม 
ใหความรูกฎหมายที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายเกี่ยวกับการกูยืม ค้ําประกัน จํานํา 
จํานอง กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายประกันภัย กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1) ควรมีการศึกษาความรูความเขาใจของผูนําชุมชนเรื่องกฎหมายที่ผูนําชุมชนควร

ทราบ ไมเพียงเฉพาะกฎหมายมรดกเทานั้น  
2) ควรมีการหาแนวทางการจัดกิจกรรม โครงการที่จําเปนในดานกฎหมายสําหรับ

ประชาชนทั่วไปไมเพียงเฉพาะกฎหมายมรดกเทานั้น 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจกอนและหลังการเรียนของนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี 
KWL PLUS เปนการวิจัยเชิงทดลองกับกลุมตัวอยางเดียวกัน (One Group Pretest-Posttest 
Design Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีผลการวิจับพบวา 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังการเรียน
ของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี 
KWL PLUS พบวา นิสิตมีผลการทดสอบหลังเรียนที่ดีข้ึนในทุกประเด็น โดยสามารถแยกเนื้อหา
เปนประเด็น ดังนี้ วัดสูงเมน นิสิตมีคาเฉลี่ยของผลความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 5.10 
 วัดจอมสวรรค นิสิตมีคาเฉลี่ยของผลความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 8.03 และคุมเจาหลวง
เมืองแพร นิสิตมีคาเฉลี่ยของผลความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 5.60 การประเมินเกี่ยวกับ
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS โดยรวม พบวา ผลการประเมิน
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เกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS โดยรวมอยูในระดับ มาก 
( =4.31, S.D.=0.844) 

คําสําคัญ : การอานภาษาอังกฤษ; การอานเพื่อความเขาใจ; กลวิธี KWL Plus 
 
 
Abstract  

This research study was to compare the ability to read English for 
comprehension before and after studying of the first-year students of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus who studied using 
the KWL PLUS Strategy. Satisfaction in learning of first year students of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus, who studied using 
the KWL PLUS Strategy, was experimental research with the same sample group 
(One Group Pretest-Posttest Design Research) and quantitative research. 
(Quantitative Research) has found that Comparison of English reading 
comprehension ability before and after studying of first year students of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus who studied using 
the KWL PLUS method, found that the post-test result of students had better in 
all issues. The content can be divided into issues as follows: Wat Soong Men, 
the students had an average of the difference before and after studying at 5.10; 
Wat Chom Sawan, the students had an average difference of results before and 
after studying at 8.03. Kum Chao Luang Muang Phrae, the students had an 
average difference of results before and after studying at 5.60. the assessment 
of English reading ability of first year students of Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University, Phrae Campus who studied using the KWL PLUS 
Strategy. Overall found that the assessment results regarding English reading 
proficiency of first year students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
Phrae Campus were at a high level ( =4.31, SD=0.844) 

Keywords : Reading English, English for comprehension, KWL Plus Strategy  
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บทนํา 

ในยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
ในการสื่อสารระหวางมวลมนุษย การที่คนในชาติมีความรูความสามารถในภาษาที่ เปน
ภาษาสากล ยอมสงผลตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง ความสําคัญของภาษาอังกฤษในการ
เปนภาษาสากล ทําใหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กําหนดใหภาษาอังกฤษ
บรรจุอยูในกลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศซึ่งเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหนึ่งใน 8 
กลุมสาระการเรียนรู ที่หลักสูตรไดกําหนดไวใหทุกชวงชั้นจะตองเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ ในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
ในการศึกษาหาขอมูลความรูและ ถายทอดวิชาความรูตาง ๆ แกกันโดยการจัดการเรียนการ
สอนควรคํานึงถึงผูเรียนซึ่งกรมวิชาการ1 ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาไวดังนี้ การที่
ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตอง คลองแคลวและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นใน
การจัดการเรียนการสอน ภาษาที่ดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด 
ทั้งในหองเรียนและนอก หองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับ 
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของ ภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษา จึงควรจัดกิจกรรมให
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะ ทางภาษา และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียน
ภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสู การเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได และสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต  

ในการสอนใหผูเรียนเรียนภาษาดวยตนเองนั้น ทักษะที่สําคัญทักษะหนึ่ง คือ ทักษะ 
การอาน ซึ่งมีความสําคัญตอชีวิตของคนเราเพราะเปนเครื่องมือที่นําไปสูความรูทั้งปวง ทักษะ
การอาน เปนทักษะที่ใหประโยชนสําหรับการแสวงหาความรูเพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสังคม การอานจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหบุคคลกาวหนาทันตอ
เหตุการณและ กรมวิชาการ2 ไดกลาวถึงความสําคัญของทักษะการอานไวดังนี้ ในการเรียนการ
สอน ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทักษะการอานควรเปนทักษะที่ไดรับการสงเสริม
เพราะเปน ทักษะที่คงอยูกับผูเรียนไดนานที่สุด ผูเรียนมีโอกาสไดใชแมวาจะสําเร็จการศึกษาไป
แลว 

                                                             

 1 กรมวิชาการ, คูมือจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : 
องคการรับสังสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), หนา 1. 
 2 กรมวิชาการ, กิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร 
: การศาสนา, 2539), หนา 86. 
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การอานเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูรอบดาน 
โดยหลักสูตรจะเนนเรื่องการอานเกือบทุกชวงชั้น แตปญหาที่พบในการอานภาษาอังกฤษคือ 
ผูเรียนอานแลวไมเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนจิต โปรงจิตต3 ที่ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนระดับประถมศึกษา จังหวัด ปทุมธานี พบวา
ปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะการพูด และการอาน มีปญหา มาก ดังนั้นผู
ที่อานภาษาอังกฤษไดดีจึงไมเพียงแตจะสามารถอานออกเสียงไดถูกตอง แตยังทํา ความเขาใจ
เนื้อหาที่อานไดดวย และจากการสังเคราะหงานวิจัยของ ณ อัญชัน ชิตสุข4 พบวานักเรียนระดับ
ประถมศึกษามีปญหาในดานการ อาน 3 ดาน คือ ดานแสดงความคิดเห็น ดานเขาใจเรื่องที่อาน 
ดานการจัดลําดับเรียงเนื้อเรื่อง 

จากการศึกษาสภาพปญหาของนิสิตที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร ระดับชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2563 โดยผูวิจัยไดวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจของนิสิตระดับชั้นปที่ 1 มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยจาก
การวิเคราะหทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เปนทักษะ ที่ตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวน สภาพปญหาของนิสิตชั้นปที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยของ ณ อัญชัน 
ชิตสุข ที่ผูวิจัยไดกลาวถึงในยอหนาแรก ซึ่งงานสังเคราะห การวิจัยสวนหนึ่งพบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษามีปญหาดานความเขาใจในเรื่องที่อาน ดังนั้นผูวิจัย จึงคิดแกปญหาโดยการใช
กลวิธี KWL PLUS มาชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

การสอนอานโดยใชกลวิธี KWL PLUS คือ เทคนิคการสอนอานเพื่อความเขาใจ ซึ่ง 
ประกอบดวยขั้นตอน 3 ขั้นคือ ข้ันกอนอาน ขั้นระหวางอาน ขั้นหลังอาน โดยเทคนิคการสอนนี้ 
ไดนําทฤษฎีโครงสรางความรูเพิ่มเขามาเชื่อมโยงในการสอน ในขั้นกอนอานเปนการกระตุน
พื้นฐาน ความรูเดิมของผูเรียน ขั้นระหวางอานเปนการอานที่ครูแบงบทอานเปนสองสวน สวน
แรกครูอาน เปนแบบอยางกอนและสวนที่สองเปนสวนที่นักเรียนอาน และขั้นหลังอาน เปนการ

                                                             

 3 ชวน โปรงจิตต, การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษของครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี, ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องการวิจัยทางการศึกษา
และ การวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี รวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2532), หนา 66 – 68. 
 4 พรรณศรี ปทุมสิริ, การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิคการสอนที่เนนสื่อในชีวิตประจําวัน, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประถมศึกษา, (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2541. 
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สรุป ความเขาใจในเรื่องที่อาน โดยคาร และ โอเกิล5 ได พัฒนากระบวนการ KWL PLUS และ
ทําการศึกษาโดยไดทดลองสอนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปที่ 3 แหงหนึ่ง ซึ่งเปนนักเรียนที่
ออนและนักเรียนที่อยูในคลินิกซอมเสริม จากการสังเกตแบบ ไมเปนทางการ และการพูดคุยกับ
นักเรียน ปรากฏวานักเรียนสามารถถายโอนกระบวนการ KML PLUS ทําใหนักเรียนเขาใจการ
อานสูงขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพบวายังไมมีผูใด ทํา
วิจัยดานความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษโดยใชกลวิธี KWL PLUS ในระดับประถม
ศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร โดยนํากลวิธี KWL PLUS มาทดลอง
ใช เพื่อแกปญหาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังการ
เรียนของนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใช
กลวิธี KWL PLUS 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยดวยกระบวนประเมินผลสําเร็จและประเมินความพึงพอใจ
กับผลที่เกิดข้ึน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
กอนและหลังการทดลองของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS ซึ่งผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม ประชากรและกลุมตัวอยาง
ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัยคือนิสิตชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชาที่ศึกษาในรายวิชา

                                                             

 5 วิจิตตรา นรสิงห, การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธี KWL PLUS กับการสอนอานตามคูมือครู, 
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 
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ภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยไดศึกษาหาองคความรูจาเนื้อหา เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการกําหนดกรอบ
แนวคิดสําหรับการสรางเครื่องมือวิจัย ซึ่งมีการกําหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับ วัดสูงเมน (Wat 
Sung Men) วัดจอมสวรรค (Wat Chom Sawan) คุมเจาหลวงเมืองแพร (Khum Chao 
Luang, Phrae) มีการสรางเครื่องมือสําหรับการสอนและการวัดผลหลังจากการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Item – Objective Congruence Index : IOC) โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.621 
และการนําเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพรเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในระดับนโยบาย ชุมชน องคกร รวมทั้งได
เอกสารความรูที่เหมาะสมกับแหลงเรียนรู เปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษาตอไป 

 

ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลงั
การเรียนของนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียน
โดยใชกลวิธี KWL PLUS ผลการเปรียบเทียบพบวา นิสิตมีผลการทดสอบหลังเรียนที่ดีข้ึนในทุก
ประเด็น โดยสามารถแยกเปนประเด็น ดังนี้ วัดสูงเมน (Wat Sung Men) นิสิตมีคาเฉลี่ยของผล
ความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 5.10 วัดจอมสวรรค (Wat Chom Sawan) นิสิตมีคาเฉลี่ย
ของผลความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 8.03 คุมเจาหลวงเมืองแพร (Khum Chao Luang, 
Phrae) นิสิตมีคาเฉลี่ยของผลความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 5.60 

2. การประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS มีผลการประเมินดังตอไปนี้ 

ขอมูลทั่วไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนสามเณร จํานวน 22 รูป คิดเปนรอยละ 
73.33 เปนคฤหัสถหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 เปนคฤหัสถชาย จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 10.00 และเปนพระภิกษุ จํานวน 1 รูป คิดเปนรอยละ 3.33 

ศึกษาในสาขาวิชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 
23 ราย คิดเปนรอยละ 76.67 และศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 7 ราย คิด
เปนรอยละ 23.33 
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สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 สําเร็จมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากโรงเรียนสายสามัญ จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 23.33 และสําเร็จมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากสถาบันอาชีวะศึกษา จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.67 

ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS 
โดยรวม พบวา ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS 
โดยรวมอยูในระดับ มาก ( =4.31, S.D.=0.844) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรูและถายทอด อยูในระดับมาก ( =4.32, S.D.=0.840) ดานเนื้อหา 
อยู ในระดับมาก ( =4.31, S.D.=0.833) และดานบริบท อยู ในระดับมาก ( =4.29, 
S.D.=0.860) 

ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS ดาน
เนื้อหา พบวา ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS ดาน
เนื้อหา อยูในระดับ มาก ( =4.31, S.D.=0.833) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความเหมาะสมกับ
ความตองการ อยูในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.=0.761) ภาษาที่ใชมีความถูกตอง ชัดเจน
และเขาใจงาย อยูในระดับมาก ( =4.37, S.D.=0.875) และการสอดแทรกเนื้อหาอื่น ๆ อยาง
เหมาะสม อยูในระดับมาก ( =4.07, S.D.=0.998) 

ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรูและถายทอด พบวา ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการ
อานภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS ดานกระบวนการจัดการเรียนรูและถายทอด อยูในระดับ มาก 
( =4.32, S.D.=0.840) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการแนะนํา ช้ีแนะอยางเหมาะสม อยู
ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D.=0.752) ภาษาที่ใชมีความถูกตอง ชัดเจนและเขาใจงาย อยูใน
ระดับมาก ( =4.33, S.D.=0.970) และมีความหลากหลายในการนําเสนอเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
อยูในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.980) 

ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS ดาน
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บริบท พบวา ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS ดาน
บริบท อยูในระดับ มาก ( =4.29, S.D.=0.860) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญของพื้นที่ อยูในระดับมาก ( =4.47, S.D.=0.869) การจัดเรียงเนื้อหามีความ
ถูกตองและเหมาะสม อยูในระดับมาก ( =4.33, S.D.=0.860) และเนื้อหามีความสอดคลอง 
ตอเนื่อง และเพียงพอ อยูในระดับมาก ( =4.13, S.D.=0.957) 
  

อภิปรายผลการวิจัย  

  ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 1 พบวา นิสิตมีผลการทดสอบหลังเรียนที่ดีขึ้นในทุก
ประเด็น โดยสามารถแยกเปนประเด็น ดังนี้ วัดสูงเมน (Wat Sung Men) นิสิตมีคาเฉลี่ยของผล
ความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 5.10 วัดจอมสวรรค (Wat Chom Sawan) นิสิตมีคาเฉลี่ย
ของผลความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 8.03 คุมเจาหลวงเมืองแพร (Khum Chao Luang, 
Phrae) นิสิตมีคาเฉลี่ยของผลความตางกอนและหลังเรียนอยูที่ 5.60 แสดงใหเห็นวาความรูเดิม
มีความเกี่ยวของกับการเก็บและรวบรวมประสบการณและความรูเดิมดานตาง ๆ ที่อยูในความ
ทรงจําของเรา (Ruddel & Ruddel) 6 ซึ่งความรู เดิมเหลานี้เรา ไดเก็บรวบรวมมาจาก
สภาพแวดลอม ประสบการณ ทั้งยังสามารถนํามาประยุกตใหเขากับ ประสบการณใหมไดอีก
ดวย ความรูเดิมอาจหมายถึงกลุมของขอมูลหรือหนวยความรูตาง ๆ ที่ถูก นํามาใชจัดและสราง
ความหมายแกสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบในชีวิตประจําวัน ความรูเดิมพัฒนาจาก ประสบการณทั่วไป
จนกระทั่งรวมเปนหนวยความรูที่เฉพาะเจาะจงลงไป ซึ่งอธิบายไดโดยนํามาโยง เขากับ
แนวความคิดตาง ๆ การรวบรวมประสบการณและสิ่งที่เกี่ยวของอื่น ๆ มีความสําคัญตอ 
พัฒนาการทางภาษาและการเรียนรูภาษาของเด็กมาก ทั้งยังนําไปสูการอธิบายสิ่งที่กําลังจะพบ
เจออยูได ความรูเดิมเปนสิ่งที่ถูกสรางมาจากสภาวะแวดลอมและประสบการณตาง ๆ ซึ่งไม 
สามารถแยกออกจากกันได  

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 2 พบวา ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการ
อานภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS โดยรวม พบวา ผลการประเมินเกี่ยวกับความสามารถทางการ
อานภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

                                                             

 6 นฤมล เลียบสวัสดิ์ , การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและเจตคติในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนการอานดวยการฝกใชความรูเดิมโดยใชเทคนิค
โครงสรางระดับยอดกับวิธีสอนอานตามคูมือครู, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา, 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2545. 
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ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL PLUS โดยรวมอยูในระดับ มาก ( =4.31, S.D.=0.844) เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานกระบวนการจัดการเรียนรูและถายทอด อยูในระดับมาก ( =4.32, 
S.D.=0.840) ดานเนื้อหา อยูในระดับมาก ( =4.31, S.D.=0.833) และดานบริบท อยูในระดับ
มาก ( =4.29, S.D.=0.860) แสดงใหเห็นวา การเรียนรูดวยตนเองตามลักษณะ 5 ชั้น ซึ่ง
สอดคลองกับวันเพ็ญ กลิ่นออน และจิตติรัตน แสงเลิศอุทัย7 ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา รวมกับเทคนิคการใชคําถาม พบวา นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดวย
กระบวนการเรียนรูจะมีผลการเรียนหลังการเรียนรูที่สูงกวากอนเรียนร โดยมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ
ซิปปารวมกับเทคนิคการใชคําถาม ไดผานขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบ เพื่อใหแผนการ
จัดการเรียนรูมีความสมบูรณและมีคุณภาพ ผูวิจัยไดใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา รวมกับ
เทคนิคการใชคําถาม 5W1H พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 5 ดาน ของมารซาโน 
ไดแก การจําแนกจัดหมวดหมู เชื่อมโยง สรุปความ และการประยุกตในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปาผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน มีประเด็นคําถามใหผูเรียนไดฝก
คิดวิเคราะหตามแนวคําถาม5W1H เปนการกระตุนใหผูเรียนไดคิดในหลายแงมุม ครอบคลุม
การคิดวิเคราะหทั้ง 5 ดาน ผูเรียนไดเรียนรูจากเพื่อน และมีกลุมเปนแหลงเรียนรูทที่สําคัญ มี
โอกาสไดปฏิสัมพันธกันในกลุม ไดพูดคุยปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น 
และปรับตัวใหสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางดี 

 

สรุป 
 

 สรุปจากการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิต 
ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ที่เรียนโดยใชกลวิธี KWL 
PLUS ซึ่งไดทําการทดลองวิจัย จึงเกิดผลการวิจัยตามขางตน (หัวขอ 5.1) จึงเกิดเปนแนวทาง
สําหรับการศึกษาและอภิปราย ดังตอไปนี้ 

                                                             

 7 วันเพ็ญ กลิ่นออน และจิตติรัตน แสงเลิศอุทัย, การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา รวมกับเทคนิคการใชคําถาม, 
วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , (คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม), 2559. 
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 1. ดานเนื้อหา การจัดเตรียมเนื้อหาสําหรับการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งที่สําคัญ
เพราะจะเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนไดศึกษาในองคความรูที่นอกเหนือไปจากผูสอนไดบรรยาย ซึ่งใน
กระบวนการเตรียมเนื้อหาผูสอนควรมีการวิเคราะหความจําเปนของเนื้อหา มีการมองใน
ภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดในหัวขอเรื่องนั้น ๆ เพื่อที่จะเกิดความสําคัญของวัตถุประสงคการ
สอน มีเวลาการสอนสําหรับวัตถุประสงคขอนั้น ๆ โดยในขั้นตนจะตองใชรูปแบบการถายทอด
ประสบการณของผูสอนเองเปนเครื่องมือตัดสิน รวมทั้งสอบถามจากผูรูผูเกี่ยวของ หรืออาจ
พิจารณาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ โดยพิจารณาจากความถี่ของเนื้อหาที่ระบุไวในเอกสารตาง ๆ 
ก็ได  
 2. ดานกระบวนการจัดการเรียนรูและถายทอด สําหรับกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ
นําไปสูการถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพผูสอนควรมีกระบวนการในการรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ 
เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 
ประเภท คือ 1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ 
พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไม
สามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน 
งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม และ 2. ความรู
ที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ 
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม 
 3. ดานบริบท การเขาใจในสภาพที่แทจริงของผูสอน ผูเรียน สถานที่จัดการเรียนรู เปน
สิ่งที่ตองมีกาคํานึงในอันดับตนๆ เนื่องจากการสรางความรู การถายทอด เปนสิ่งที่ตองอาศัย
องคประกอบรวมเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด การเขาใจและเสริมสรางบริบท
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู การถายทอด รวมถึงเนื้อหาที่นํามา
ถายทอด 

 

ขอเสนอแนะ  
 

  จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่เห็นวาควรมีการนําเสนอและ
สามารถนํามาตอยอดในการสรางสรรคสิ่งที่มีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งผูที่สนใจสามารถนําไปพัฒนาและตอยอดในกระบวนการ
อื่น ๆ ตามลักษณะของผูเรียนที่ตองการพัฒนาในดานตาง ๆ โดยการประยุกตตามความ
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เหมาะสม รวมทั้งการกําหนดขอบเขตตาง ๆ ของการวิจัยที่เขมงวดเกิดผลทําใหผูสอนและ
ผูเรียนเกิดความกดดันในระดับหนึ่ง ซึ่งควรมีการตีกรอบดานขอบเขตไวอยางพอดีและเหมาะสม
กับเนื้อหาที่นํามาสอน 
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บทคัดยอ 

จากการศึกษาหลักการพูดในพุทธปรัชญาเถรวาท แลวนํามาวิเคราะหตามองคประกอบ
ของการสื่อสาร ไดแก ผูสงสาร, สาร, ชองทางการสื่อสาร, และ ผูรับสาร พบวา 

ดานผูพูด ควรใชหลักในคูถภาณีสูตร เชน พูดเหม็น, พูดหอม, พูดหวาน, ควรใชหลักใน
กถาวัตถุสูตร คือ พูดดวยเหตุผล, รูชอบแลวจึงพูด, ไมพูดเหยียบย่ํา, ไมพูดนอกเรื่อง, แยกแยะ
ปญหา, สอบถามปญหา, แกปญหา, มั่นอยูในขอที่กําหนด, ไมพูดพลาม, ไมพร่ําหัวเราะ, ไมคอย
จับผิด, ควรใชหลักในในวาจาสูตร คือ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดไพเราะ พูดมีประโยชน พูดดวย
เมตตาจิต 

ดานเนื้อหาที่จะพูด ควรใชหลักในกถาวัตถุสูตร คือ มีเนื้อหาชัดเจนยกเหตุผลประกอบ
ได, ควรใชหลักในสุภาสิตสูตร คือ เปนเรื่องไมเดือดรอนแกตนและผูอื่น, เปนเรื่องดีมีเมตตา, 
ควรใชหลักในอภัยราชกุมารสูตร คือ เปนเรื่องจริง มีประโยชน คนอื่นไมพอใจก็ไมเปนไร 

ดานชองทางการพูด ควรใชหลักในวิคคาหิกกถาสูตร คือ อยาอวดเกงแยงกันพูด,  
พึงพูดวาน้ีทุกข น้ีการดับทุกข, ควรใชหลักในโกกาลิกชาดก คือ ถนอมคําพูดไวพูดในที่ควรพูด, 
ไมควรพูดลวงเวลา  

ดานผูฟง ควรใชหลักในอายาจนสูตรวิเคราะหผูฟง คือ อุคฆติตัญู เหมือนดอกบัวที่จะ
บานในวันนี้, วิปจิตัญู เหมือนดอกบัวที่จะบานในวันพรุงนี้, เนยยะ เหมือนดอกบัวที่จะบานใน
วันที่3, ปทปรมะ เหมือนดอกบัวที่เปนภักษาแหงปลาและเตา. 
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คําสําคัญ : หลักการพูด, ผูนํา, พุทธปรัชญาเถรวาท 
 
 
Abstract  

From the study of the principles of speaking in Theravada Buddhist 
philosophy, It was then analyzed according to the components of 
communication. such as, the messenger, the message, the communication 
channel, and the receiver, it was found that. 

On the speaker side, One should use the principles in the 
Kutthapanisutra. i.e., speaking foul, speaking fragrant, speaking sweet, Should 
use the principles in the Kathawatdhusutra, i.e., speaking with reason, knowing 
like and then speaking, not talking trampling, not talking about the subject, 
distinguishing problems, Asking questions, solving problems, staying true to the 
given points, not babbling, not laughing, not looking for faults. Should use the 
principles in the Wajasutra, i.e., to speak at the right time, to speak the truth, to 
speak beautifully, to speak usefully. speak with kindness. 

On the content to speak side, One should use the principle in the 
Kathawatdhusutra, i.e., it has a clear content and can be reasoned, Should use 
the principle in the Suphasitsutta, i.e., it is not a problem for oneself and others, 
it is good and compassionate; It's true, it's useful, Other people are not satisfied, 
that's fine.  

On the channel of speech side, One should use the principle in the 
Wikkahikahtasutra, i.e., do not be arrogant and compete with each other, say 
that this is suffering. In this cessation of suffering, Should use the principle in the 
Kokalikajataka, i.e., to preserve what is said in the right place, not to speak 
overtime. 

On the listener side, One should use the principles in the Ayajanasutra, 
to analyze the listener: Uggatitanya is like a lotus that will bloom today, 
Wipajitanya is like a lotus that will bloom tomorrow, Neyya is like a lotus to 
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bloom on the third day, Padhaparama is like a lotus which is the life of fish and 
turtle. 

Keyword : Principles of Speech, Leadership, Theravada Buddhist Philosophy. 
 
 

บทนํา 

สมัยพุทธกาลยังไมมีสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสาร คําสอนของพระองคจึง
แพรดวยการพูด การศึกษาหลักการพูดที่พระองคทรงตรัสไว จึงสามารถนําไปประยุกตใชกับ
นักการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน นักการเมือง พิธีกร นักขาว นักโฆษณาประชาสัมพันธ ผูนําตางๆ 
ฯลฯ 

ผูนํา คือ “บุคคลที่จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน หรือทําการรวมกันก็ตาม 
ใหพากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม1”“ผูนําตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Leadership หมายถึง 
ผูนําไปสูสิ่งที่ดีงาม และเปนประโยชนแกมหาชน การนําไปในทางเสียหาย ก็คงไมนับวาเปน
ผูนํา2” ซึ่งในทุติยปาปริกสูตร3 แสดงไววา “ผูนําจะตองมีลักษณะ ดังนี้ จักขุมา คือ เปนผูมี
วิสัยทัศนกวางไกล วิธุโร คือเปนผูชํานาญในงาน นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี” 
ใน สังฆโสภณสูตร4 แสดงไววา “วิยัตโต เปนผูมีปญญา, วินีโต เปนผูมีระเบียบวินัยดี,วิสารโท 
เปนผูแกลวกลา, พหุสุโต เปนผูศึกษาทรงจํามาก, ธัมมานุธัมมปฏิปนโน เปนผูรักษาความ
ถูกตอง  

ดวยเหตุนี้ การใชคําพูดของผูนําเพื่อใหผูฟงเกิดความเลื่อมใส เพื่อแกภาพลักษณใหดี
ขึ้น จึงมีความสําคัญมาก ดังนั้น ผูนําจึงตองใชความสามารถเฉพาะตนที่ไดจากการฝกฝน และ
ศึกษาจึงจะพูดไดดี บทความนี้ใครนําเสนอการศึกษาหลักปรัชญาการพูดที่ปรากฏในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท แลวนําหลักการพูดที่ไดศึกษามาวิเคราะหตามหลักการสื่อสาร เพื่อนําไปใชใน
การพูดสําหรับผูนํา และอาชีพตางๆ ตอไป 

 
 

                                                             
1 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ผูนํา, พิมพครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545), หนา 3-4. 
2 พระศรีปริยตัิโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), ชุดพุทธศาสนาประยุกต สงฆผูนําสังคม, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หนา 53. 
3 องฺ.จตุกฺก.(ไทย), 21/157/203. 
4 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/7/9-10. 
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ศึกษาหลักการพูดที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท 

หลักการพูดที่ปรากฏในพระไตรปฎกมีอยูหลายพระสูตร แตในที่นี้จะขอยกมาเพียง
บางสวน เพราะจํากัดดวยเนื้อหา ดังนี้ 

ในคูถภาณีสูตร5วาดวยผูพูด 3 จําพวก คือ “บุคคลนั้น ไมรู กลาววารูบาง รู กลาววาไม
รูบาง ไมเห็น กลาววาเห็นบาง เห็น กลาววาไมเห็นบาง เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเห็นแกตน
บาง เพราะเห็นแกคนอื่นบาง เพราะเห็นแกลาภผลเล็กนอยบาง เรียกวา บุคคลคูถภาณี..บุคคล
นั้นไมรู ก็กลาววาไมรู รู ก็กลาววารู ไมเห็น ก็กลาววาไมเห็น เห็น ก็กลาววาเห็น ไมเปนผูกลาว
เท็จทั้งรู เพราะเห็นแกตนบางฯลฯ เรียกวา บุคคลปุปผภาณี..บุคคลผูละวาจาหยาบ วาจาสบาย
หู ดูดด่ืมจับใจ เปนที่ใครที่พอใจแหงชนมาก เรียกวา บุคคลมธุภาณี” 

ในกถาวัตถุสูตร6 “ชนเหลาใดพูดกันอยู ผิดใจกัน มั่นมุงไปคนละทาง จองหาชองผิด
ของกันและกัน..ถาอารยชนใครจะพูดก็เปนผูฉลาดรูจักกาล พูดแตถอยคําที่ประกอบดวยเหตุผล 
ไมโกรธ ไมยกตัว มีใจสงบ ไมตีเสมอ ไมรุนแรง ไมเอาหนา รูชอบแลวจึงกลาว ที่เขาพูดถูกก็
อนุโมทนา เมื่อเขาพูดผิดก็ไมรุกราน ไมใฝเอาเปรียบ เขาพูดพลั้งไปบางก็ไมถือ ไมพูดพลาม ไม
พูดเหยียบย่ําเขา ไมพูดคําสบถสาบาน พึงพูดจาอยายกตัว” 

ในกถาวัตถุสูตร7วา“แกตรงซึ่งปญหา จําแนกซึ่งปญหา ยอนถามแลวจึงแกซึ่งปญหา 
ยกเลิกซึ่งปญหา..มั่นอยูในในขอที่เปนได และขอที่เปนไมได มั่นอยูในขอที่กําหนดไว มั่นอยูในวา
ทะของผูอื่น มั่นอยูในขอปฏิบัติ..ไมนอกเรื่องไมนอกทาง ไมแสดงความขุนเคืองความโกรธแคน 
ความนอยใจใหปรากฏ..ไมพูดพลาม ไมพูดเหยียบย่ํา ไมพร่ําหัวเราะ ไมคอยจับคําพลาด” 

ในวาจาสูตร8วาดวยองคแหงวาจาสุภาษิต “วาจานั้นยอมเปนวาจาที่กลาวถูกกาล1 
เปนวาจาที่กลาวเปนสัจ1 เปนวาจาที่กลาวออนหวาน1 เปนวาจาที่กลาวประกอบดวยประโยชน
1 เปนวาจาที่กลาวดวยเมตตาจิต1” 

รวามความวา ตองเปนทั้ง นักพูด นักแยกแยะปญหา นักถามปญหา นักแกปญหา พูด
งายๆ ก็คือ ตองทําไดทั้งผูกทั้งแก ฯ เรื่องที่แกจึงเปนเรื่องที่มีเนื้อหาสารระจริง มีประโยชนแก
มหาชน 

                                                             
5 อัง.ติก.(ไทย), 34/467/91-92. 
6 อัง.ติก.(ไทย), 34/507/359-360. 
7 อัง.ติก.(ไทย), 34/507/357-358. 
8 อัง.ปญจก.(ไทย), 36/198/439. 
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ใน สุภาสิตสูตร9วาดวยวาจาสุภาษิต 4 ประการ คือ “ไมเปนเหตุยังตนใหเดือดรอน 
และไมเบียดเบียนผูอื่น บุคคลพึงกลาวแตวาจาอันเปนที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชมแลวไมถือเอาคํา
ที่ชั่วชาทั้งหลาย” 

ในสุภาษิตสูตร10 พระผูมีพระภาคตรัสวา “วาจานั้นยอมเปนวาจาที่กลาวถูกกาล เปน
วาจาที่กลาวเปนสัจ เปนวาจาที่กลาวออนหวาน เปนวาจาที่กลาวประกอบดวยประโยชน เปน
วาจาที่กลาวดวยเมตตาจิต” 

ในอภัยราชกุมารสูตร11 พระพุทธเจาตรัสวา“ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท 
ประกอบดวยประโยชน แตไมเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น ตถาคตยอมเลือกใหเหมาะกาล เพื่อ
กลาววาจานั้น..ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท ประกอบดวยประโยชนและเปนที่รักที่พึง
ใจของผูอื่น ตถาคตยอมเปนผู รูจักกาละที่เหมาะเพื่อกลาววาจานั้น” 

เรื่องที่พูดตองเปนเรื่องจริง มีประโยชน คนอื่นจะพอใจไมสําคัญ รวมถึงยกเหตุผล
ประกอบใหชัดเจน โดยเรื่องพูดนั้นตองไมเบียดบเบียนผูอื่นใหเดือดรอน ฯ  

ซึ่งในสมัยพุทธกาลไมมีเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือโซเชียลมีเดียเหมือนสมัยนี้ ชอง
ทางการสื่อสารก็คือ มุขปาฐะ เปนการเลาตอๆกันมา จึงตองมีศิลปในการใชปาก ดังนี้ 

ในวิคคาหิกกถาสูตร12วาดวยการพูดที่ไมเปนประโยชน “อยาพูดถอยคําแกงแยงกันวา 
ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ทานจักรูทั่วถึงธรรม วินัยนี้ไดอยางไร ทาน
ปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก สิ่งที่ควรพูดกอน ทานพูดเสียทีหลัง สิ่งที่ควรพูดทีหลัง ทานพูดเสียกอน 
พึงพูดวา นี้ทุกข นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 

ใน โกกิลวรรค โกกาลิกชาดก13 “เมื่อยังไมถึงเวลาที่จะพูด ผูใดพูดเกินกาลไป ผูนั้นยอม
ถูกทํารายดุจลูกนกดุเหวาฉะนั้น..บัณฑิตควรรักษาวาจาไว ทั้งในกาลควรพูดและไมควร ไมควร
พูดใหลวงเวลา แมในบุคคลผูเสมอกับตน..พูดพอเหมาะในกาลที่ควรพูด ผูนั้นยอมจับศัตรูได
ทั้งหมด ดุจครุฑจับนาคได ฉะนั้น” 

รวมความสั้นๆไดวา พูดคําจริง อิงประโยชน ไมโทษคนอื่น ไมยืนเกินเวลา ฯ  
นักวิชาการตะวันตกที่วิเคราะหผูรับสารตามหลักพื้นฐาน เชน ลักษณะทางกายภาพ 

จิตใจ บุคลิกภาพจิตวิทยา ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ แตสําหรับพระพุทธองคทรงแบงบุคคล
ตามระดับปญญา 4 ระดับ  

                                                             
9 ขุ.สุ.(ไทย), 25/738/315. 
10 ขุ.สุ. (ไทย), 47/356/411. 
11 ม. ม.(ไทย), 13/91/94. 
12 สํ.ม.(ไทย)ม 31/1662/ 414. 
13 ขุ.ชา.(ไทย), 58/622 – 625/588. 
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ดังในอายาจนสูตร14“บุคคลใดตรัสรูธรรมพรอมกับเวลาที่ทานยกหัวขอธรรมขึ้นแสดง 
บุคคลนี้เรียกวา อุคฆตติตัญู บุคคลใดตรัสรูธรรมในเมื่อทานจําแนกอรรถแหงธรรม บุคคลนี้
เรียกวาวิปจิตัญู บุคคลใดวาโดยอุเทศโดยสอบถามใสใจโดยแยบคาย ตรัสรูธรรมโดยลําดับ 
บุคคลนี้เรียกวา เนยยะ บุคคลใดสดับมากก็ดี ใหผูอื่นสอนมากก็ดียังตรัสรูธรรมในชาตินั้นไมได 
บุคคลนี้เรียกวา ปทปรมะ..ในบุคคล 4 จําพวกเหลานั้น ไดทรงเห็นวา อุคฆคิตัญู เหมือน
ดอกบัวที่จะบานในวันนี้ วิปจิตัญู เหมือนดอกบัวที่จะบานในวันพรุงนี้ เนยยะ เหมือนดอกบัว
ที่จะบานในวันที่ 3 ปทปรมะ เหมือนดอกบัวที่เปนภักษาแหงปลาและเตา” 

ในสากัจฉสูตร15วาดวยคุณสมบัติของผูฟง ดังนี้ “เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง1. 
เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง1. เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง1. เปนผูถึงพรอม
ดวยวิมุตติดวยตนเอง1. เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเอง1.”  

คําสั่งสอนของพระพุทธองควาดวยหลักการพูด การฟง การเลือกเรื่อง การวิเคราะห
บุคคล ดังที่กลาวมาลวนเปนหลักการที่สรางสรรคใหการพูดมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงหลัก
จรรยาบรรณและจริยธรรมของการพูดอีกดวย อันชวยใหบุคคลมีความสุข มีความสัมพันธที่ดีกับ
บุคคลอื่นๆ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก ฯ 

 
วิเคราะหหลักการพูดในพุทธปรัชญาเถรวาทเพื่อสรางผูนํา 

 จากการศึกษาหลักการพูดในพุทธปรัชญาเถรวาท แลวจึงนํามาวิเคราะหตาม
องคประกอบของการสื่อสาร ไดแก ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร และ ผูรับสาร ดังนี้  

1.ดานผูสงสาร หรือ ผูพูด ผูพูดควรยึดหลักคูถภาณีสูตร, กถาวัตถุสูตร, วาจาสูตร ดังนี ้
คูถภาณีสูตร ไมพึงเปน บุคคลคูถภาณี(ปากเหม็น) คือ ไมรูก็วารู รูก็วาไมรู ไมเห็นก็วา

เห็น เห็นก็วาไมเห็น พูดเท็จทั้งรู เพราะเห็นแกตน แกคนอื่น แกลาภผลเล็กนอย พึงเปน บุคคล
ปุปผภาณี(ปากหอม) คือ ไมรูก็วาไมรู รูก็วารู ไมเห็นก็วาไมเห็น เห็นก็เห็น ไมเปนผูพูดเท็จทั้งรู 
พึงเปน บุคคลมธุภาณี(ปากหวาน) คือ ละวาจาหยาบ ไมสบายหู ไมจับใจ  

กถาวัตถุสูตร พึงแกซึ่งปญหา จําแนกซึ่งปญหา ยอนถามซึ่งปญหา ยกเลิกซึ่งปญหา มั่น
อยูในขอที่กําหนดไว ไมนอกเรื่อง ไมขุนเคือง ไมนอยใจ ไมพูดพลาม ไมพูดเหยียบย่ํา ไมพร่ํา
หัวเราะ ไมคอยจับคําพลาด 

วาจาสูตร คือ พูดถูกกาล พูดคําสัจจ พูดออนหวาน พูดประโยชน พูดดวยเมตตาจิต 

                                                             
14 สํ.ส.(ไทย), 25/558/124. 
15 อัง.ปญจก.(ไทย), 36/65/155. 
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2. ดานสาร หรือ เนื้อหาที่จะพูด เนื้อหาที่จะพูดควรยึดหลักใน สุภาสิตสูตร, อภัยราช
กุมารสูตร ดังนี้ 

สุภาสิตสูตร คือ เปนเรื่องไมกอความเดือดรอนแกตน และผูอื่น เรื่องที่ชนทั้งหลายชื่น
ชม เรื่องถูกกาล เรื่องจริง เรื่องมีประโยชน  

อภัยราชกุมารสูตร คือ เรื่องที่พูดตองเปนเรื่องจริง มีประโยชน คนอื่นจะพอใจไมสําคัญ 
3.ดานชองทางสงสาร หรือ ชองสงเนื้อหาการพูด ชองสงเนื้อหาการพูดควรยึดหลักใน 

วิคคาหิกกถาสูตร, โกกิลวรรค ดังนี้  
วิคคาหิกกถาสูตร คือ อยาอวดเกงวาตนเองรู คนอื่นไมรู ตนเองถูก คนอื่นผิด ฯลฯ 
โกกิลวรรค คือ พูดพอเหมาะในกาลที่ควรพูด ผูนั้นยอมจับศัตรูได ดุจครุฑจับนาคได 

ฉะนั้น 
4. ดานผูรับสาร หรือ ผูฟง การรูจักผูฟงควรยึดหลักใน อายาจนสูตร, สากัจฉสูตร ดังนี ้
อายาจนสูตร คือ อุคฆตติตัญู ผูฟงประเภทนี้จะรูไดทันที วิปจิตัญู ผูฟงประเภทนี้

จะรูไดเมื่อจําแนกธรรมโดยยอ เนยยะ ผูฟงประเภทนี้จะรูไดเมื่อสอบถามใสใจโดยแยบคาย 
ปทปรมะ ผูฟงประเภทนี้แมจะสดับมาก สอนมากก็ยังรูไมได  

สากัจฉสูตร คือ เปนผูมีศีลดวยตนเอง มีสมาธิ มีปญญา  
จากการวิเคราะหตามองคประกอบของการสื่อสาร คือ ผูสงสาร สาร ชองทางสงสาร 

และผูรับสาร จะทําใหผูนําสามารถนําไปประยุกตใชในงาน ในที่ชุมชน เพื่อใหการพูดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ฯ 

 
สรุป 

หลักการพูดของพระพุทธเจาไดสืบทอดกันมาชานาน พุทธวิธีพระพุทธองคจึงแตกตาง
กันไปตามกาลเทศะและบุคคลที่จะสั่งสอน ทั้งในสวนของผูพูด เนื้อหาที่จะพูด ชองทางการพูด 
และผูรับฟง หลักการพูดในพระพุทธศาสนาตองเปน วาจาสุภาษิต วาจามงคล พูดจริง อิง
ประโยชน มีเมตตา พูดถูกกาล และ สถานที่ 

 คาถาเหลานี้ทันสมัยตลอดกาล และกอใหเกิดประโยชนในทุกวงการ และนาจะมาก
ที่สุดในวงการของบุคคลที่เปนผูนําทางสังคม และการปกครองที่ตองใชวาจาเปนเครื่องโนมนาว
ผูอื่นใหเดินตาม เพราะ หลักของการพูดในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ เพื่อประโยชนสุขแกมหาชน
จํานวนมาก ดวยอรรถพยัญชนะที่สรางคุณคาสุนทรียารมณ จงพูดหรือ แสดงธรรมมีความงาม
ในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในที่สุด เพื่อขัดเกลากิเลส คลายกิเลส ใหถึง
อมตะ นี้แล 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 728  

 

เอกสารอางอิง 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ผูนํา. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545. 
พระศรีปริ ยัติ โมลี  (สมชัย กุสลจิตฺ โต) .  ชุดพุทธศาสนาประยุกต  สงฆ ผู นําสั งคม. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกและอรรถกถาแปลชุด91 เลม. พิมพครั้ งที่  8.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557. 
 
 

 



การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
LEARNING AND TEACHING MANAGEMENT OF SOCIAL STUDIES 

IN 21ST CENTURY 
 

 กิตติศักดิ์ แทงทอง, Kittisak Thangtong 
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสังคมศกึษา 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  
Course instructor Bachelor of Education 

Buddha Chinnarat Buddhist College  
E-mail : kitti6122500@gmail.com 

 

 
 

บทคัดยอ 

การเรียนการสอนในปจจุบันถือวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก เพราะ
ในศตวรรษที่ 21นี้มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูของตัวผูเรียน
มากขึ้น เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญและจําเปนอยางยิ่งกับการเรียนการสอนในยุคนี้เพราะทุก ๆ 
คนสามารถเขาถึงและเรียนรูกันไดอยางเทาเทียม ไมวาจะอยูที่ใด หากมีการเขาถึงอินเทอรเนต็ก็
สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง1 สําหรับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ครูผูสอน
ถือวาจําเปนตองมีการปรับตัวและนําเทคโนโลยีเขามาเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพแกตัวผูสอนและผูเรียนมากขึ้น เพราะในวิชาสังคมศึกษา มีเนื้อหาสาระ 5 
ดาน คือ ดานศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม ดานหนาที่พลเมืองกับการดําเนินชีวิตในสังคม ดาน
เศรษฐศาสตร ดานประวัติศาสตร และดานภูมิศาสตร2 ซึ่งการจัดการเรียนการเรียนการสอนใน
อดีตจนถึงปจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย และรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นมีความสําคญัตอการ
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ตามศักยภาพ การเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่มีความชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียนจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
                                                             

1 วิจารณ พานิช, วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสด
ศรีสฤษดิ์วงศ, 2555), หนา 26. 

2 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551, 11 กรกฎาคม 2551. 
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ศักยภาพ และในการจัดการเรียนรูควรเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การฝกปฏิบัติและการประยุกตความรู
สูการปฏิบัติจริง ผูสอนสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคที่กําหนดไวได3 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองปรับเปลี่ยนจากเดิมจากที่เนนการ
เรียนความรูจากชุดความรูที่มีความชัดเจนสามารถพิสูจนไดเปนการเรียนรูอีกชุดหนึ่ง คือความรู
ที่ไมชัดเจน อาจจะไมแมนยําและมีความคลุมเครือ เพื่อใหผูเรียนศึกษาหาคําตอบดวยตนเอง 
หากจะใหตีความหรือบงชัดลงไปอีกวา ทักษะใดที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
คําตอบ คือ แรงบันดาลใจที่จะเรียนรู ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญที่สุด และสงผานแรงบันดาลใจ
เหลานี้ไปยังผูอื่นและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แมวาในศตวรรษที่ผานมาจะใหความสําคัญกับ
การอานออกเขียนได (Literacy) แตสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ความหมายของคําวา 
อานออกเขียนได ที่เราคุนเคยกัน อาจไมเพียงพออีกตอไป และจุดออนของการศึกษาไทย คือ 
ผูเรียนไมไดทักษะที่สําคัญตอชีวิต แตไดแควิชาเพียงเพื่อเอาไปตอบขอสอบ แตผลเพียงเทานั้น
ไมพอ สิ่งที่ครูตองใหความสําคัญ คือ ตองสรางลูกศิษยใหเกิดความเปนมนุษย ทักษะการเรียนรู 
และแรงบันดาลใจ (นวพร ชลารักษ2558 )ดังนั้น การจัดการเรียนการสอสังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการสอนสอนที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองและพัฒนาความรูความเขาใจในทักษะตาง ๆ ของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและเปนกําลังสําคัญของชาติที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต4 

 
หลักการจัดการเรียนรูของวิชาสังคมศึกษา 

 การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาซึ่งเปนรายวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการ
พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนใหสามารถเรียนรูการดํารงชีวิตอยูในสังคม และการ อยูรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถนําเอาความรูความเขาใจนั้นไป ปรับใชใหเขากับ
สภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน จุดมุงหมาย สําคัญของรายวิชา
สังคมศึกษาโดยสวนใหญมุงเนนใหผูเรียนไดมีทักษะตาง ๆ เชน ทักษะ ทางสังคม ทักษะการคิด 
ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแกปญหาที่ใชในการดําเนินชีวิต ของผูเรียนใหสอดคลองกับ

                                                             
3 ขวัญชัย ขัวนา, IS-Independent Study เสนทางการพัฒนาคุณภาพ เด็กไทยสูสากล, 

(กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิชสําราญ, 2556), หนา 39. 
4 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานสูการ

ปฏิบัต,ิ 15 มีนาคม 2541. 
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ความตองการของสังคมในการสรางพลเมืองดีของประเทศ อันเปนรากฐานของพลโลกตอไป 
ดังนั้น การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา หรือสาระ การเรียนรูสังคมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จึงตองใชวิธีการเรียนรูที่จะชวย สรางเสริมเติมเต็มประสบการณใหผูเรียนไดใช
สติปญญา ความรูความคิด ความสามารถ ทักษะ คานิยมและเจตคติที่ดี ตลอดจนตองจัดให
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรูของตนเอง พัฒนา
และขยายความคิดของตนเอง จากความรูที่ไดเรียน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาทักษะทางปญญา เปนกระบวนการการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียน มี
ทักษะดานความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของวิชา อันประกอบดวยเครื่องมือชวยคิด 
กระบวนการคิด ทักษะการคิด เชน การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
แกปญหา และคิดสรางสรรค ตลอดจนความรูที่ไดจากการบูรณาการที่เชื่อมโยง เปนสาระ
เรื่องราวตาง ๆ จากสภาพแวดรอบตัว เปนตน  

2. การพัฒนาทักษะทางสังคม เปนกระบวนการการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียน มี
ทักษะที่เนนการฝกปฏิบัติจริง เพื่อสรางผูเรียนใหมีทักษะชีวิตพื้นฐาน เชน ทักษะการ รูจัก
ตนเอง ทักษะการคิด การตัดสินใจและการแกปญหา ทักษะการแสวงหาขอมูล ขาวสาร ความรู 
ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ ทักษะการวางแผน และการจัดการ
ตลอดจนทักษะการทํางานเปนทีม เปนตน  

3. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ เปนกระบวนการการจัดการเรียนรูที่มุงให 
ผูเรียนมีทักษะการพัฒนาคานิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความตองการของสังคมนั้น เชน ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน โดยยึดหลัก
ธรรมะมาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของผูเรียน เปนตน  

ดังนั้น การพัฒนาทักษะผูเรียนทั้ง 3 ดานไดนั้น จําเปนตองมีการออกแบบและ จัด
กิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกันแตละดาน ดังนี้  

1. การพัฒนาทักษะทางปญญา ผู เรียนตองสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย ในบริบททั้งในและนอกหองเรียน เรียนรูเรื่องใกลตัวไปสูเรื่องไกลตัว ผูเรียนตอง
ศึกษามากอน วามีแหลงขอมูลใดในทองถิ่นที่มีความสําคัญ ผูเรียนสามารถรวบรวมขอมูล และ
ทําความเขาใจ ขอมูลไดดวยวิธีใด เชน จากการสังเกต สัมภาษณ ฟงจากวิทยากร การฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง การจดบันทึก การอานจากเอกสาร ตํารา เปนตน ตอมาในการจัดขอมูลใหเปน
ระเบียบ โดยผูเรียนสามารถเขียนเปนเคาโครงรางที่มีหัวขอประเด็นสําคัญ ๆ เชน รูปภาพ
ประกอบ การเรียงลําดับขอมูล ซึ่งใชเปนแนวทางในการเสนอและอภิปรายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ ของขอมูล หลังจากนั้นจึงนํามาเขียนเปนรายงาน และนํามาใชเปนฐานของขอมูล
ในการ วิเคราะหและการพัฒนาทองถิ่นไดอยางชัดเจนตอไป  
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2. การพัฒนาทักษะทางสังคม ผูเรียนสามารถนําทักษะในการทํางานมาใชเปนแนวทาง 
ใหงานประสบผลสําเร็จจากการรวมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการสรุปเพื่อใช ใน
การตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล ซึ่งทักษะดังกลาวใชกระบวนการทักษะทางสังคม เชน การ
ทํางานรวมกันในกลุมยอย และกลุมใหญทั้งหมด การประสานงานกับบุคคลภายนอก การ
เดินทาง และใชชีวิตรวมกันระหวางการออกไปศึกษาจากแหลงความรูในพื้นที่เพื่อใหเกิด 
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและนํามาใชในการแกปญหาและอุปสรรครวมกัน  

3. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ ผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะจากการ 
ปฏิบัติที่ไดมาใชในการสงเสริมคานิยมและเจตคติในการรับขอมูลดานตาง ๆ ในพื้นที่ ดวย
ตนเอง จนเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้ง ตลอดจนรูสึกถึงคุณคาความสําคัญ และเห็น
ศักยภาพของทองถิ่น เกิดความภูมิใจ รักหวงแหนและผูกพันทองถิ่นของตน ตลอดจนเกิด
แนวคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่ตนอยูอาศัยและประเทศสืบไป  

จากการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาขางตน ผูจัดจึงตองคํานึงถึงองคประกอบ ทั้ง
ความรู ทักษะ และเจตคติเพื่อใชในการปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด หรือ
วิธีการคิด ดังนั้น การจัดการเรียนรูตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการจัดแหลง การ
เรียนรูที่หลากหลายอันเปนพื้นฐานของการเสริมสรางความรู ความคิด ประสบการณ และ
ปลูกฝงเจตคติที่ดีในสังคมอยางมีคุณภาพสืบไป 

 
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 ศตวรรษที่ 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบ
การศึกษา ตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง ความทาทายดานการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคม
อยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอม
ใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษ
ที่ 20 และ 19 โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning 
Skill) ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษที่ 
21" ไดถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคสวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวย บริษัทเอกชน
ชั้นนําขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอลดิสนีย องคกรวิชาชีพ
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ระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความ
รวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังกรอบแนวคิด5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

นอกจากน้ีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การ
เรียนรู 3R x 7C 3R คือ Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), และ (A)Rithemetics  
(คิดเลขเปน) 7C ไดแก  
 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และทักษะในกาแกปญหา)  
 Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
 Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง
กระบวนทัศน) 
 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน
เปนทีม และภาวะผูนํา) 
 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร
สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ) 
 Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)  
 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 

                                                             
5 คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21, การเรียนรู: ขุมทรัพยในตน, 16 

พฤษภาคม 2551. 

ทักษะชีวิต

และการ

ทํางาน 

ทักษะดาน

สารสนเทศสื่อ

และเทคโนโลยี 

ทักษะการ

เรียนรูและ

นวัตกรรม 
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ทักษะทั้งหมดที่ไดกลาวมาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับนักเรียนในยุคการเรียนรูแหงศตวรรษ
ที่ 21 เปนอยางมากซึ่งมีความแตกตางจากการเรียนรูในสมัยกอนทําใหการเรียนรูของนักเรียน
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการศึกษาที่กาวหนาและมีคุณภาพแลว  
การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็จําเปนไมแพกัน โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรมีระบบ
บริหารโรงเรียนที่ดีเพื่อพัฒนาควบคูไปกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ระบบ”จับจาย for 
School” เปนระบบบริหารงานโรงเรียนที่ครอบคลุมมากที่สุด ทําใหการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนควบคูกับการศึกษาของนักเรียนเปนไปไดอยางงายมากขึ้นกวาสมัยกอน การสอนสังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการวิเคราะห สังเคราะหและพัฒนาแนวคิดสําหรับการจัดการ
เรียนรูวิชาสังคมศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่
21 ตามหลัก 3R และ 7C เพราะเปนสาระการเรียนรูที่เนนการอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอยางสันติสุข การเปนพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความรักชาติ และภูมิใจในความเปนไทย แมสังคมศึกษาจะเปน
เพียงวิชาหนึ่งในหลักสูตร แตมีสาระและหนวยการเรียนรูที่ครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนที่
สนองตอบจุดหมายของหลักสูตร หากกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพ
ก็จะแกปญหาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่ําของประเทศได และสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคาเพื่อพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 4.0 ภายใน 20 ป (พ.ศ. 
2560–2579) อยางแนนอน6 

 
การจัดการเรียนรู 

 Active Learning จึงเปนกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทาง
ปญญา (Constructivism) ที่เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา เพื่อชวยใหผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึนในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อ
หรือกิจกรรมการเรียนรู ที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรืออํานวยความสะดวก ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการวิเคราะห สังเคราะห และ
การประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมาย

                                                             
6 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนว

ทางการจัดการเรียนการเรียนรูประวัติศาสตรเพื่อสรางสํานึกความเปนไทย, 17 มีนาคม 2557 
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และนําไปใชในสถานการณอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning เปนดังนี้7  

1. เปนการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และ
การนําความรูไปประยุกตใช 

2. เปนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 
3. ผูเรียนสรางองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
4. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองคความรู การสราง

ปฏิสัมพันธรวมกัน รวมมือกันมากกวาการแขงขัน 
5. ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาที่

ความรับผิดชอบ 
6. เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิดอยางลุมลึก ผูเรียนจะ

เปนผูจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 
7. เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดข้ันสูง 
8. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูลขาวสาร หรือสารสนเทศ และ

หลักการความคิดรวบยอด 
9. ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติ

ดวยตนเอง 
10. ความรูเกิดจากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรยีน 

  
บทบาทของอาจารยผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ Active 

Learning ดังนี้ จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตองสะทอนความ
ตองการในการพัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน8 

1. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุก
กิจกรรมรวมทั้งกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

3. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 

                                                             
7 จิรายุทธิ์ ออนศรี, บทบาทของครูกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร: 

วัฒนาพานิชสําราญ.2549), 58 
8 จิรายุทธิ์ ออนศรี, บทบาทของครูกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร: 

วัฒนาพานิชสําราญ.2549), 48 
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4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนที่
หลากหลาย 

5. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ทั้งในสวนของเนื้อหา 
และกิจกรรม 

6. ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่
ผูเรียน 
  
ตัวอยางเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สามารถสรางใหเกิดขึ้นไดทั้งในหองเรยีนและ
นอกหองเรียน รวมทั้งสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรูเปนรายบุคคล การ
เรียนรูแบบกลุมเล็ก และการเรียนรูแบบกลุมใหญ McKinney (2008) ไดเสนอตัวอยางรูปแบบ
หรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ไดดี ไดแก 

1. การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนดแตละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนําเสนอความคิดเห็นตอผู เรียน
ทั้งหมด (Share) 

2. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอื่น โดยจัดเปนกลุมๆ ละ 3-6 คน 

3. การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-led review sessions) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูและพิจารณาขอสงสัยตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู โดยครูจะคอยชวยเหลือกรณีที่มีปญหา 

4. การเรียนรูแบบใชเกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนนําเกมเขา
บูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใชไดทั้งในขั้นการนําเขาสูบทเรียน การสอน การมอบหมาย
งาน และหรือขั้นการประเมินผล 

5. การเรียนรูแบบวิเคราะหวีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดดูวีดีโอ 5-20 นาที แลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น หรือ
สะทอนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไดดู อาจโดยวิธีการพูดโตตอบกัน การเขียน หรือ การรวมกันสรุป
เปนรายกลุม 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 737 

6. การเรียนรูแบบโตวาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากประสบการณและการเรียนรู เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือ
กลุม 

7. การเรียนรูแบบผู เรียนสรางแบบทดสอบ (Student generated exam 
questions) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางแบบทดสอบจากสิง่ทีไ่ดเรยีนรูมาแลว 

8. การเรียนรูแบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่อิงกระบวนการวิจัย โดยใหผูเรียนกําหนดหัวขอที่ตองการเรียนรู วาง
แผนการเรียน เรียนรูตามแผน สรุปความรูหรือสรางผลงาน และสะทอนความคิดในสิ่งที่ได
เรียนรู หรืออาจเรียกวาการสอนแบบโครงงาน(project-based learning) หรือ การสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน(problem-based learning) 

9. การเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนไดอานกรณีตัวอยางที่ตองการศึกษา จากนั้นใหผูเรียนวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือแนวทางแกปญหาภายในกลุม แลวนําเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนทั้งหมด 

10. การเรียนรูแบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่ไดพบเห็น หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน 

11. การเรียนรูแบบการเขียนจดหมายขาว (Write and produce a newsletter) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนรวมกันผลิตจดหมายขาว อันประกอบดวย บทความ 
ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร และเหตุการณที่เกิดข้ึน แลวแจกจายไปยังบุคคลอื่น ๆ 

12. การเรียนรูแบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยง
กันของกรอบความคิด โดยการใชเสนเปนตัวเชื่อมโยง อาจจัดทําเปนรายบุคคลหรืองานกลุม 
แลวนําเสนอผลงานตอผูเรียนอื่นๆ จากนั้นเปดโอกาสใหผูเรียนคนอื่นไดซักถามและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 
 จากแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ผนวกเขากับการสอนสังคมศึกษาใน
ยุคปจจุบันที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป2551 ฉบับปรุงปรุงป 2560 ที่ประกอบดวย 1. วิสัยทัศน มุงเนน ใน
เรื่องพัฒนาผูเรียนที่เปนกําลังของชาติใหมีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย ความรู คุณธรรมมี
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 2. หลักการ มุงเนน เปนเอกภาพของชาติ เพื่อปวงชน 
สนองการกระจายอํานาจ ยืดหยุน เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งระบบ
การศึกษา 3. จุดหมาย มุงเนน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม มีความรูอันเปนสากล  
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มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความรักชาติ และมีจิตสํานักในการอนุรักษวัฒนธรรมธรรมและ
ภูมิปญญาไทย 4. สมรรถนะของผูเรียน มุงเนน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการเทคโนโลยี และความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และ 5.คุณลักษณะอันพึงประสงค มุงเนน 8 ขอ รักชาติ ศาสตร กษัตริย ชื่อ
สัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะ และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่กลาววา กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจการดํารงชีวิต
ของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตาม
เหตุ ปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตางและมีคุณธรรม สามารถนความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก และยังประกอบดวยสาระการเรียนรูทั้งหมด 5 สาระการเรียนรู และ
แตสาระการเรียนรูมีมีมาตรฐานการเรียนรูที่แตกกันไปตามบริบทของรายวิชา ดังนี้  

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส.1.1 รูเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู
รวมกันอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส.1.2 เขาใจตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และดํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 

 มาตรฐานที่ 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา 
และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริยทรงเปนประมุข 
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 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตการบริโภค 
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต 
 มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

 มาตรฐาน ส 4.1 เขา ใจความหมาย ความสํ าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีจนถึงปจจุบันในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญ และสา
มารวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐานที่ ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

 มาตรฐานที่  ส 5.1 เขาใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโลกทางภายภาพ และ
ความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งสงผลติดตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร  ในการคนหาวิเคราะห  สรุป และใชขอมูลภูมิศาสตรอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จากการศึกษามาตรฐานการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จะเห็นไดวามีการหลายมาตรฐานการเรียนที่ผูเรียนและผูสอนจะตองกระทํารวมกัน
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการรู ดันนั้นการที่จะตองพัฒนาแตครูผูสอนเปนไดยากมากเนื่อง
การภาระงานที่มากเกินไปโรงเรียนแหงยังขาดเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู และตัวของครูผูสอน 
ดังนั้นทักษะการเรียนรูในทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงมีความจําเปนอยางมากที่จํา
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนและตัวผูเรียน เพื่อใหประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลที่สูงที่สุดในการศึกษา โดยผูสอนสามารถออกแบบการเรียนรูสังคมศึกษากับทักษะ
การเรียนเรียนรูของผูเรียนในยุคปจจุบันไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

จากแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูสังคมศึกษากับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เปนการใชแนวคิดการจัดการเรียนรูที่มีการผสมกับทฤษฎีการเรียนรูหลักการ
จัดการเรียนในกลุมสาระการเรียนสังคมศึกษาและการการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยกรอบ
แนวคิดดังกลาวผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดองคความรูและสามารถพฒันาตอ
ยอดความรูของผูเรียนไดอยางไมมีที่สิ้นสุดและยังสามารถตอบโจทยกับการจัดการเรียนรูในยุค
ปจจุบัน โดยจากแผนภาพประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

 

กรอบแนวคิด 

ทฤษฏีการ

เรียนรู 
Social Subjects 

3R 

7C 

กิจกรรมการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

+ 

วัดประเมินผล 
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1.ทฤษฏีการเรียนรู เปนการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมของครูผูสอนและตัวผูเรียน 

2.รายวิชาสังคมศึกษา เปนการศึกษาบริบทของรายวิชาวามีธรรมชาติวิชาเปนอยางไร 
เพื่อใหสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูและการออกแบบการเรียนรูของครุผูสอน 

3.ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R+7C) เปนการนําทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ในมาเปนแนวคิดในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหคุณภาพและประสิทธิภาพบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด 

4.กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรม ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมตามแบบ
แผนที่ครูผูสอนไดทําการตั้งเปาหมายไว ซึ่งอาจจะทําตามคูมือกิจกรรม คําชี้แจงของกิจกรรม 
คําแนะนําสําหรับผูสอน คําแนะนําสําหรับผูเรียน โดยในการจัดกิจกรรมตองประกอบดวย 
ผูสอน คือ เปนผูอํานวยความสะดวก ผูเรียน คือ ผูดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบ และสถานที่ทํา
กิจกรรม คือ แหงเรียนรูที่สามารถจัดกิจกรรมได 

5.ผลการเรียนรู ในข้ันตอนสุดทายเปนผลลัพธของการทํากิจกรรม โดยจะตองมีการวัด
และประเมินผล ตามรูปแบบของครูผูสอน และทําการศึกษาผลลัพธจากการทํากิจกรรมเพื่อทํา
ใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สามารถนําองคความรูที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

ดังนั้นจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาองคความรูใหผูเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได จากการศึกษาจึงเปนแนวทางที่
สามารถปรับการประยุกตใหเขากับโลกปจจุบันโดยการบูรณาการ 3R คือ อานออก เขียนได 
และคิดเลขเปน 7C คือ วิจารณญาณ สรางสรรคนวัตกรรม ความแตกตางของวัฒนธรรม 
รวมมือทํางาน สื่อสาร เทคโนโลยี และอาชีพ ซึ่งเปนหลักการเรียนรูในยุคปจจุบัน  
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บทคัดยอ 

ปรัชญาความรักที่ซอนอยูในสื่อตางๆ เชน หนังสือ, ภาพยนตร เปนตน มีความนาสนใจ
สามารถนํามาใชเปนแนวดําเนินชีวิตไดอยางดี ดังตัวอยางที่ยกมาจากพระไตรปฎก ในสักกะ
ปญหสูตร ที่ปญจสิขะคันธรรพบุตร หลงรักอสุริยวัจฉสาเทพธิดา แตนางมีคนรักอยูแลว จึงทําได
แคไปดีดพิณรองขับกลอมใหนางไดยิน 

ผูเขียนจึงวิเคราะหหาปรัชญารักที่ซอนอยูในบทเพลงที่ทําใหนางสุริยวัจฉสาใจออน 
โดยอิงหลักพุทธปรัชญาที่วาดวย สิเนหะ คือ ความรักที่มีตัณหาราคะ เปมะ คือ ความรักคนที่
เราใกลชิด ฉันทะ คือ ความพอใจในรัก และ เมตตา อยากใหคนรักมีสุข 

ผลวิเคราะหพบวา ปรัชญารักที่ซอนอยูในบทเพลงมีทั้ง สิเนหะ เปมะ ฉันทะ และ 
เมตตา ประเด็นสําคัญอยูที่ เมตตา ผลานิสงสที่เขาไดทํากับพระอรหันตสงไปยังนางสุริยวัจฉสา 
ฉะนั้น ปรัชญารักที่สําคัญในเพลงนี้คือ พลังเมตตา ที่ไดทํากับพระอรหันต แลวแผไปใหนาง  
จนนางยอมสมาคมดวย 

คําสําคัญ : ปรัชญารัก, พุทธปรัชญาเถรวาท  
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Astracts 

love philosophy hidden in various media such as books, movies, etc. 
Attractiveness can be used as a way of life as well. As an example quoted from 
the Tripitaka in the Sakkapanhasutra, that Panjasika Khandharmaputra In love 
with Suriyawatchasa Goddess. But she already has a lover, So he could only 
play the harp and sing a lullaby for her to hear.  

The author therefore analyzed the philosophy of love hidden in the 
song that made Suriyawatchasa Goddess agree to relationship. Based on the 
Buddhist philosophy that, Sineha is love has lust., Pema is love the people we 
are close to., Chantha is contentment in love and Metta is to want the lover to 
be happy.  
 The analysis found that, The philosophy of love hidden in the song 
includes Sineha, Pema, Chanda, and Metta. The key point is in Metta, the merit 
that he had made with the Arahant sent to Mrs. Suriyawatchasa. Therefore, the 
philosophy of love that is important in this song is the power of Metta, that has 
been done to the Arahants. And spread it to her, until she agrees to the 
association. 

Keywords : Theravada Buddhist Philosophy, love philosophy 
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บทนํา 

  ความรัก คืออะไร เปนคําถามที่ผูคนมากมายตั้งขึ้นเพื่อหาความหมายของคํานี้ จาก
อดีตมาถึงปจจุบันก็กวา 2,500 ปแลวไมมีใครสามารถใหคําตอบ ไดแตเพียงขอสันนิษฐาน 
“ความรักคือการอยากเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” “ความรักคือความหวงใยอยางสุดซึ้ง” “ความ
รักคือการแบงปนตัวตน” บางก็วาความรักคือการให บางก็วาความรักคือการเสียสละ บางก็วา
ความรักคือยาพิษ หรือรักอาจจะเปนเพียงแคสารในสมองของมนุษยก็เทานั้น แตละคนคงมี
ความหมายของคําวา “รัก” ไมเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อใหเขาใจถึงความหมายของคําวารักใหมาก
ขึ้น วันนี้ผูเขียนจึงไดรวมเอาแนวคิดเกี่ยวกับ“ความรัก” จากมุมมองของทางปรัชญามารวมไว
ดวยกัน เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจความรักในหลากหลายนิยามมากขึ้น อยางไรก็ตามแมยัง
ไมไดขอสรุปที่ชัดเจน ก็พออนุมาณไดวานั้นวาความรักเกิดขึ้นมาในโลกนี้พรอมกับกําเนิดของ
มนุษยทุกคน 

ในบริบททางปรัชญา ความรักเปนคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็น
ใจ และความเสนหาทั้งหมดของมนุษย ความรักเปนอารมณที่เกี่ยวของกับความเสนหา และ
ความผูกพันทางอารมณอยางแรงกลา มนุษยจึงพยายามแสวงหาความรักมาปรนเปรอตนเองจน
ละเลยสุขทุกขของคนอื่น ปญหาตาง ๆ จึงตามมาเปนขบวน ซึ่งปญหาเหลานี้เกิดจากการ
แสวงหาความรักอยางผิด ๆ นั่นเอง หากวาเรามีแนวทางในการแสวงหาความรักอยางถูกตอง
ยอมจะนําสุขมาใหแนนอน “ปรัชญาความรัก” จึงเปนอีกแนวทางที่สําคัญที่ควรศึกษาใหแจม
แจง เพื่อใหการแสวงหาความรักไปในทางที่ถูก โดยเฉพาะความรักในทัศนะของพุทธปรัชญาเถร
วาท ที่มุงสอนใหมนุษยมีความรักตอกันไมเบียดเบียนกัน อยูรวมกันอยางมีความสุข จนถึงขั้น
นิพพาน อันเปนเปาหมายสูงสุด 

พุทธปรัชญามีทัศนะที่เกี่ยวกับความรักคือ สิเนหะ หมายถึง ความรัก ความเยื่อใย 
หวงใย1 สิเนหานี้ทานใชเปนไวพจนคําหนึ่งของตัณหา เชนเดียวกับราคะ และโลภะ เปนตน2  
เปมะ หมายถึง ความรักความพอใจที่เกิดขึ้นจากความรูสึก หรืออารมณรักที่เกิดขึ้นในใจ3  
เมตตา หมายถึง ความรักความปรารถนาเกื้อกูล หรือความอนุเคราะหอยากใหสัตวทั้งหลายมี
ความสุข ฉันทะ หมายถถึง ความรักความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูประสงคจะทํา
ความฉลาด ความพอใจในธรรม ทานเรียกวา ฉันทะ หรือ กุศลธรรมฉันทะ เปนตน4  

                                                             
1 (อภิ.สง.(ไทย) 34/1235/312) 
2 (อภิ.สง.อ.(ไทย) 34/1065/421) 
3 (ขุ.ชา.(ไทย) 27/117/221) 
4 (อภิ.วิ.(ไทย) 35/410/333) 
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อยางไรก็ตาม ปรัชญาความรักซอนอยูสื่อตางๆมากมาย แลวแตจะนําเสนอ ในที่นี้
ผูเขียนไดนําเฉพาะตัวอยางปรัชญาความรักที่ซอนอยูบทเพลงของปญจสิขะคันธรรพบุตร ใน
สักกปญหสูตร มามองผานพุทธปรัชญาขางตน คือ สิเนหา เปมะ ฉันทะและเมตตา เพื่อชี้ใหเห็น
วามีปรัชญาความรักขอใดซอนอยูในนั้น เพื่ออานิสงสในการดําเนินชีวิตตอไป 

 
ทัศนะความรักของนักปรัชญา 

จากการที่ผูเขียนไดศึกษารวบรวมนิยาม “ความรัก” ของนักปรัชญาหลายทานไดทราบ
วาความรักเปนหนึ่งในอารมณความรูสึกของมนุษยที่มีหลากหลายระดับ ตั้งแตระดับทั่วไปจนถึง
ระดับเกินพอดีรวมทั้งความรูสึกดึงดูดใจที่ไมสามารถอธิบายไดวาเกิดจากสิ่งใด จึงไมใชเรื่อง
แปลกที่ความรักจะปรากฏในบทเพลงหรือบทกวีมากมาย และขยายวงกวางมาจนถึงศาสตร
ทางดานจิตวิทยา ซึ่งพบวามีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่ เกี่ยวของกับความรักที่หลากหลาย    
ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรักของบุคคล ทั้งดาน เพศ วัย ระยะเวลา ประสบการณ และ
คานิยมของบุคคล ลวนสงผลตอความรักทั้งสิ้น  

ในทางจิตวิทยาน้ัน นักจิตวิทยาบางทานมีความเห็นวา การศึกษาเรื่องความรักจะชวย
ใหเขาใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมในอนาคตได โดยจุดเริ่มตนของการพัฒนาความรัก จะ
เกิดข้ึนในชวงรอยตอระหวางความเปนวัยรุนกับวัยผูใหญ และพัฒนาตอเปนความรักแบบตางๆ
ไดในอนาคต  

Lee ไดเสนอโมเดลรูปแบบความรักไว 6 รูปแบบตามแมสี แบงเปนรูปแบบปฐมภูมิ 3 
รูปแบบ ไดแก 1) Eros (สีแดง) คือ รูปแบบความรักแบบเรารอน (Passionatelove) 2) Ludus 
(สีนําเงิน) คือ รูปแบบความรักแบบไมผูกมัด(Uncommited love) และ 3) Storge (สีเหลือง) 
คือ รูปแบบความรักแบบเพื่อน (Friendship-based love) และรูปแบบทุติยภูมิอีก 3 รูปแบบ
ซึ่งเกิดจากการรวมกันของรูปแบบปฐมภูมิ คือ 1) Pragma (สีเขียว) คือ รูปแบบความรักแบบมี
ผลประโยชนรวมกัน (Practical love) 2) Mania (สีมวง)คือ รูปแบบความรักแบบตองการ
ครอบครอง (Possessivelove) 3) Agape (สีสม) คือ รูปแบบความรักแบบแห็นแกผูอื่น
มากกวาตนเอง (Altruistic Love) แนวคิดของ Lee จะเนนเรื่องลักษณะที่หลากหลายใน
ความสัมพันธของคูรักมากกวาปจจัยอื่น  

Sternberg กลาววา องคประกอบของความรักประกอบดวย 3 องคประกอบสําคัญ 
คือ 1) ความสนิทสนม (Intimacy) 2) ความเสนหา (Passion) และ 3) พันธะสัญญา 
(Commitment ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 นี้เกิดจากประสบการณความรักและการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธของบุคคล เมื่อนํารูปแบบความรักของ Lee และ Sternberg มาผสมกัน จะได
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รูปแบบของความรักทั้งหมด 7 แบบ ไดแก 1) รักแบบชอบพอ (Liking) 2) รักแบบหลงใหล 
(Infatuation) 3) รักที่วางเปลา (Empty Love) 4) รักแบบโรแมนติก (Romantic Love) 5) 
รักแบบเพื่อน (Companionate) 6. รักแบบสัมพันธมิตร (Practical Love) 7) รักที่เสียสละ
เพื่อสวนรวม (Altruistic Love) 
  กิลเบอรท (Gillbert) ใหนิยามความรักไววา “ความรักคือสวนดอกไมที่ตองรดดวย
น้ําตาแทนน้ํา เนื่องจากสวนดอกไมที่ใหดอกสวยงามชื่นใจนั้น เจาของสวนกลับตองทนทุกข
ทรมาน เพื่อดูแลเอาใจใสอยางดีปานประหนึ่งวาเอาหยาดเหงื่อรดตนของมัน เสมือนกับความรกั
วาจะมีความสุขสมหวังไดก็ตองรองไหเสียน้ําตามามากมาย”5 
  เดสการต (Rane Descartes) กลาววา “ ความรักคือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นมาจาก
มิตรภาพระหวางเพศ ซึ่งเกิดข้ึนเองในใจฝายใดฝายหนึ่ง และอีกฝายหนึ่งก็คลอยตาม หรือทั้ง
สองฝายพรอมใจกัน เกิดความรูสึกรักและผูกพันกันเกินกวาความเปนเพื่อน แลวหลอหลอมดวง
จิตสองดวงใหเปนหนึ่งเดียว และมีจุดหมายเดียวกัน”6 
  เซนต ออกัสติน (St Augustine) ใหนิยามความรักวา “ความรักคือความศรัทธาและ
ภักดีตอพระเจา กลาวคือ การละเวนจากความมัวเมา และการควบคุมตนเองได นั้นคือ ความรัก
ในพระเจา ความรักจึงเปนคุณธรรมพื้นฐานที่เปนบอเกิดแหงคุณธรรมอื่นๆ และเปนคุณธรรม
ขั้นสูงสุดที่สามารถนํามนุษยเขาสูความเปนเอกภาพกับพระเจาได”7 Aristotle : รักแทสามารถ
เขาใจไดโดยใชเหตุผล  
  อริสโตเติล (Aristotle) เชื่อวามนุษยเปนสัตวสังคม เราไมสามารถอยูตัวคนเดียวใน
สังคม เพราะฉะนั้นแลวมนุษยจึงตองอยูรวมกันเพื่อชวยเหลือกันและกัน และความรักเกิดจาก
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนของมนุษยดวยกันเอง เพื่อปองกันไมใหมนุษยเอาเปรียบจากความ
รัก มนุษยทุกคนตองใชเหตุผลและคุณธรรมในการดํารงชีวิต “รักแทสามารถเขาใจไดโดยใช
เหตุผล” 
  เพลโต (Plato) เห็นวา ความรักเปนสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยชาติอยางยิ่ง เพราะเปน
เสมือนสายใยแหงคุณธรรมที่รอยรัดมวลมนุษยตางชาติพันธุ ตางภาษา ตางวัฒนธรรม และตาง
ศาสนาเขาดวยกันใหเปนมนุษยชาติ อยางไรก็ตาม เพลโตไมเห็นดวยที่คนเราจะจํากัดความรัก
และความสุขไวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

                                                             
5 วิลล ดูแรนท, ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา, แปลโดย วันเพ็ญ บงกชสถิตย , 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535), หนา 37. 
6 สุเมธ เมธาวิทยานุกูล, ปรัชญาความรัก. (กรุงเทพฯ : โอเอสปริ๊นติ้งเฮาส, 2534), หนา 43.  
7 เดือน คําดี, ปรัชญาตะวันตก จากยุคโบราณถึงปจจุบัน . (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, 2522), หนา 78. 
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  อริสโตฟาเนส (Aristophanes) คือนักเขียนเสียดสีชาวกรีก เขาใหความหมายของ
ความรักเอาไวใน Symposium งานเขียนของ Plato ที่ถายทอดบทสนทนาเกี่ยวกับความรัก
ระหวางกลุมนักเขียนและนักปรัชญา โดยอริสโตฟาเนสเชื่อวาความรักโรแมนติกคือ ‘ความ
ปรารถนาของคนสองคนที่จะรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว’ (Union) - Advertisement -เพราะเรา
คือหนึ่งเดียวกันมากอน   
  โรเบิรต โนซิก (Robert Nozick ) ใหนิยามความรักโรแมนติกคือความตองการที่จะ 
“สรางเรา” (We) หรือ ‘การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับใครสักคนหนึ่ง’ ความเปนหวงเปนใย
อยางสุดซึ้งที่คูรักมีใหแกกันและกัน นั่นคือหา ‘คนที่ใช’ สําหรับเรานั่นเอง (The right one to 
form a we with) 
 โสเครติส (Socrates) นิยามความรักของโสเครติสคือ ‘ความปรารถนาที่จะครอบครอง
สิ่งดีอยางไมมีที่สิ้นสุด’ เพราะเขาเห็นวาธรรมชาติของมนุษยตางลวนตองการสิ่งดีๆ เราอยาก
ครอบครองสิ่งหนึ่ง (ความรักดวย) ก็เพราะเราอยากครอบครอง ‘ความดีที่อยูในสิ่งนั้น ความรัก
จึงเรียกไดวาเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนประสบการณของมนุษย เหมือนไฟที่เติมพลังใหเราทําใหมนุษย
ไมหยุดนิ่ง เพื่อตามหา ‘ความรัก’ หรือ ‘สิ่งที่ดีขึ้น’ ในชีวิต 
  ฮอบส (Thomas Hobbes) ใหปรัชญาความรัก คือแนวคิดที่เชื่อวา ‘ความรักคือพลัง’ 
โดยพลังนี้อาจนํามาซึ่งเรื่องดีๆ (ที่นําเสนอไป) หรือพลังนั้นสามารถนําไปสูหายนะก็ได ฮอบส
ความรัก ความไวใจ ความอันตราย เรามั่นใจแคไหนวาความรักจะไมทําใหเราเจ็บปวด อกหัก 
หรือ อันตรายถึงชีวิต ตามทรรศนะของ ฮอบส น้ันมองวา ‘ความเห็นแกตัว’ เปนลักษณะที่เดน
ที่สุดของธรรมชาติของมนุษย ซึ่งถูกขับเคลื่อนดวยความกลัวและความตองการ ความรัก
ความสัมพันธนั้นจึงเปดโอกาสใหเราไดพบกับอันตรายได เนื่องจากความรักนั้นก็เปนหนึ่งใน
ความตองการของมนุษย และหลายครั้งทําใหคนมองขามศีลธรรมได 
  ความรักคืออะไร บางก็วาความรักคือการให บางก็วาความรักคือการเสียสละ บางก็วา
ความรักคือยาพิษ หรือรักอาจจะเปนเพียงแคสารในสมองของมนุษยก็เทานั้น แตละคนคงมี
ความหมายของคําวา “รัก” ไมเหมือนกันและเพื่อใหเขาใจถึงความหมายของคําวารักใหมากขึ้น 
วันนี้เราจึงไดรวมเอามุมมองตอ “ความรัก” จากมุมของทางปรัชญามารวมเอาไวดวยกัน เพื่อให
เราสามารถเขาใจความรักในหลากหลายนิยามมากขึ้น 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตตฺโต) กลาววา “ความรักมี2 ประการ คือ ประการแรก ความ
รักที่เปนเมตตา หมายถึง ความปรารถนาดี อยากใหผูอื่นมีความสุข และ ความรักที่เปนสิเนหะ 
หมายถึง ความรักที่เกิดจากตัณหาหรือราคะ ซึ่งถือวาเปนความรักฝายอกุศล8  
                                                             

8 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตตฺโต), ความรักจากวาเลนไทนสูความเปนไทย, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก 
จํากัด, 2538), หนา 93. 
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ทัศนะความรัก ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ในพุทธปรัชญาเถรวาท ไมไดใชคําวา รัก แตอธิบายภายใตคําเหลานี้ คือ 

1.สิเนหะ (เสนหา) หมายถึง ความรักฝายอกุศล หรือความรักที่เปนฝายกิเลสเศรา
หมองแหงจิตใจ จัดอยูในกิเลสกลุมโลภะ จัดเปนตัณหาที่มีกาลังออนเฉพาะอารมณที่ผูกพัน9 
การมีความรัก ความเยื่อใยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ สนิทสนม ผูกพันเปนญาติมิตร องคธรรม
ของเสนหาคือโลภเจตสิก10 

2. เปมะ หมายถึง ความรักอันอาศัยเรือน ไดแก ความรักฉันพอแมลูก ญาติพี่นองและ
สามีภรรยา มีความเกี่ยวเนื่องเปนคนรวมเรือนเดียวกัน เปนความรักใครชื่นชมดวยยึดถือใน
ความสัมพันธฉันญาติมิตร และ แยกจากกันไมได ความรักแบบเปมะ เปนความรักที่เกี่ยวพันธ
กับบุคคลที่อยูในครอบครัวเดียวกันหรือมีปฏิสัมพันธกัน เชน มารดาบิดา บุตร ธิดา พี่ชาย 
นองชาย พี่สาว นองสาว สามี ภรรยาและมิตรสหาย11 

3. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความเปนผูประสงคจะทํา ความฉลาดฉันทะนั้นจะเปน
กุศลก็ไมใช เปนอกุศลก็ไมใช จึงกลาวไดวา ฉันทะเปนคากลางๆ หมายถึงภาวะที่มีความยินดี 
ความพอใจ เปนกุศล หรืออกุศลก็ได12 

4. เมตตา หมายถึง ความรักใคร กิริยาที่รักใคร ภาวะที่รักใครในสัตวทั้งหลาย เรียกวา 
เมตตาและควรแผเมตตาไปยังสรรพสัตว เปรียบเหมือนกับเราแผเมตตาใหกับคนที่เรารัก คนที่
เราชอบความรัก ความเยื่อใย ความเอ็นดู ไมตรีจิตความรูสึกที่เปนมิตร ความปรารถนาดี ความ
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเปนผูรักใคร ความปรารถนาใหเขามีความสุข แผไมตรี
จิตคิดจะใหสัตวทั้งปวงมีสุขทั่วหนา13  

จากทัศนะความรักตามนัยพุทธปรัชญาขางตน สามารถนํามาจัดเปนกลุมของความรัก
ได 3 กลุม คือ 
กลุมที่1 ความรักฝายต่ํา(อกุศล) เปนความรักฝายกิเลส ที่จะทําใหจิตใจผูที่รักและคนที่

ถูกรักตกต่ําลง เรียกความรักของกลุมนี้วา ความเสนหา หรือ ตัณหา เอาทุกอยางมาที่ตนเอง
เปนสําคัญ 

                                                             
9 (ขุ.จู. (ไทย) 27/19/324) 
10 (อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/1065/272-273) 
11 (วิ.ม. (ไทย) 1/3/114-115) 
12 (ที.สี. (ไทย) 4/62/25) 
13 (อภิ.วิ. (ไทย) 35/643/427) 
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กลุมที่2 ความรักฝายกลาง (อัพยากตะ) ความรักฝายนี้อยูกึ่งกลางระหวางกุศลและ
อกุศล หรืออยูระหวางเสนหาและเมตตา เรีกความรักของกลุมนี้วา เปมะ และ ฉันทะ เปมะคือ 
ความรักในครอบครัวที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข ฉันทะ คือ ความรักความพอใจที่ประสงค
จะทํา ซึ่งมีทั้งกุศลและอกุศล 

กลุมที่3 ความรักฝายดี (กุศล) เปนความรักที่ดีงามบริสุทธิ์ใจ ไมตองการสิ่งตอบแทน 
เรียกวา เมตตา ผูที่มีความรักประเภทนี้จิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น จนสามารถควบคุม
อํานาจฝายต่ําหรือความรักฝายต่ําได จนกระทั่งสามารถทําลายไดอยางถาวร ดังพุทธพจน นี้ 

“ เราเจริญเมตตาจิตมา 7 ป ไมมาสูโลกนี้อีกตลอด 7 สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป เมื่อโลก
เสื่อม เราเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกเจริญ เราเขาถึงพรหมวิมานอันวางเปลา ในกาล
นั้น เราเปนมหาพรหมผูมีอํานาจถึง 7 ครั้ง เปนทาวสักกะผูเปนจอมเทพเสวยเทพสมบัติ 36 
ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนใหญแหงชนชาวชมพูทวีป เปนกษัตราธิราชผูไดรับมูรธาภิเษก 
เปนใหญในหมูมนุษย ปกครองปฐพีมณฑลนี้โดยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศัสตรา สั่งสอนคน
ในปฐพีมณฑลนั้นโดยธรรมสม่ําเสมอไมผลุนผลัน ครั้นไดครองราชสมบัติในปฐพีมณฑลนี้โดย
ธรรมแลว ไดเกิดในตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก เพียบพรอมดวยรัตนะ 7 
ประการ ที่อํานวยความประสงคไดทุกอยาง”14 

ควรแผเมตตาจิตอยางไมมีประมาณไปยังสรรพสัตว ดุจมารดาเฝาถนอมบุตรคนเดียว
ดวยชีวิต ฉะนั้น อนึ่ง ควรแผเมตตาจิตอยางไมมีประมาณ กวางขวาง ไมมีเวร ไมมีศัตรูไปยัง
สัตวโลกทั่วทั้งหมด ทั้งชั้นบน(อรูปภพ)ช้ันลาง(กามภพ) และชั้นกลาง(รูปภพ) ผูแผเมตตาจะยืน 
เดิน น่ัง หรือนอนควรตั้งสตินี้ไวตลอดเวลาที่ยังไมงวง นักปราชญเรียกการอยูดวยเมตตานี้วา 
พรหมวิหาร อนึ่ง ผูแผเมตตาที่ไมยึดถือทิฏฐิมีศีล ถึงพรอมดวยทัสสนะกําจัดความยินดีในกาม
คุณไดแลวก็จะไมเกิดในครรภอีกตอไป”15 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/62/120-121) 
15 (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/7–10/22) 
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ทัศนะความรัก ในเพลงของปญจสิขะคันธรรพบุตร 

 ปญจสิขะคันธรรพบุตร เปนเทพบุตรองคหนึ่งในพวกคนธรรพ ซึ่งเปนบริวารของทาว
ธตรฐมหาราช และเปนผูรับใชพระทศพล สามารถเขาเฝาทูลถามปญหาขอสดับพระธรรม
เทศนาไดทุกขณะที่ตองการ ทาวสักกะจอมเทพจึงชวนทานไปพรอมกัน เพื่อจะไดทูลขอพระ
วโรกาสกะพระผูมีพระภาคแลวทูลถามปญหาตอไป16 
  ปญจสิขะคันธรรพบุตรทูลรับสนองพระดํารัสแลวจึงถือพิณสีเหลืองดังผลมะตูมเขาไป
จนถึงถ้ําอินทสาละแลวไดยืนอยู ณ ที่สมควร ไดบรรเลงพิณและกลาวคาถาอันเกี่ยวเนื่องดวย
พระพุทธ เกี่ยวเนื่องดวยพระธรรม 
เกี่ยวเนื่องดวยพระสงฆ เกี่ยวเนื่องดวยพระอรหันต และเกี่ยวเนื่องดวยกาม เหลานี้วา 

“แมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอกราบทานติมพรุบิดาของเธอ โดยเหตุที่เธอเกิดมางดงาม 
ทําใหฉันปลื้มใจเหมือนสายลมยอมเปนที่ปรารถนาของผูมีเหงื่อ หรือเหมือนน้ําเปนที่ปรารถนา
ของผูกระหาย 

เธอผูไฉไลเปนที่รักของฉัน ดุจธรรมเปนที่รักของพระอรหันต เธอจงชวยดับความเรา
รอน เหมือนชวยวางยาคนไขผูกระสับกระสาย เหมือนใหอาหารแกผูหิว หรือเหมือนใชน้ําดับไฟ
ที่กําลังลุกอยู 
  ขอใหฉันไดซบลงจดถันและอุทรของเธอ เหมือนชางที่รอนจัดในคราวรอน หยั่งลงสูสระ
โบกขรณีมีน้ําเย็น ระคนดวยละอองเกสรดอกปทุม 
  ฉันมึนงงเพราะชวงขาที่งามสมสวน ไมรับรูเหตุการณ เหมือนชางเหลือขอเพราะถือวา
เราชนะไดแลว ฉันมีใจจดจอที่เธอไมอาจกลับใจที่แปรผันไป เหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเขาไป 
  นางผูเจริญ เธอจงเอาขาซายกระหวัดฉันไว เธอผูมีดวงตาหยาดเยิ้มจงกระหวัดฉันไว
เถิด เธอผูงดงามจงสวมกอดฉันไว สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันปรารถนาย่ิงนัก 
  ความใครของฉันตอเธอผูมีผมงามสลวย ถึงมีนอยก็เกิดผลมาก เหมือนทักษิณาที่ถวาย
แดพระอรหันต นางผูงดงามทั่วสรรพางค บุญที่ฉันไดทําไวในพระอรหันตผูคงที่นั้น จงอํานวยผล
แกฉันพรอมกับเธอ 
  นางผูงดงามทั่วสรรพางค บุญที่ฉันไดทําไวในปฐพีมณฑลนี้ จงอํานวยผลแกฉันพรอม
กับเธอ แมสุริยวัจฉสา ฉันใฝฝนหาเธอเหมือนพระสมณศากยบุตรผูทรงเขาฌานอยูผูเดียวมี
ปญญาครองตน มีสติเปนมุนีแสวงหาอมตธรรม 

                                                             
16 (ที.ม.อ. 345/314) 
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  แมคุณคนงาม ถาฉันไดอยูรวมกับเธอ ก็จะพึงชื่นชม เหมือนพระมุนีบรรลุพระสัมโพธิ
ญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉะนั้น หากทาวสักกะผูเปนใหญแหงดาวดึงสจะประทานพรแกฉัน ฉันก็
จะตองเลือกเอาเธอเปนแน ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยูอยางนี้ 

แมคุณผูเฉลียวฉลาด ฉันขอนอมไหวบิดาของเธอผูมีธิดางามเชนนี้ ดุจตนสาละที่ผลิ
ดอกใหม ๆ ฉะนั้น” 

เมื่อปญจสิขะ คันธรรพบุตรกราบทูลอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสกับปญจสิขะคันธร
รพบุตร ดังนี้  
“ปญจสิขะ เสียงสายพิณของทานเทียบไดกับเสียงขับรอง และ เสียงขับรองเทียบไดกับ

เสียงสายพิณ เสียงสายพิณของทานไมเกินเสียงขับรอง เสียงขับรองก็ไมเกินเสียงสายพิณ คาถา
อันเกี่ยวเนื่องดวยพระพุทธ เกี่ยวเนื่องดวยพระธรรม เกี่ยวเนื่องดวยพระสงฆ เกี่ยวเนื่องดวย
พระอรหันต และ เกี่ยวเนื่องดวยกามเหลานี้ ทานประพันธไวเมื่อไร” ปญจสิขะคันธรรพบุตร 
กราบทูลวา  

“ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดประพันธคาถาเหลานี้ไว เมื่อสมัยที่พระผูมีพระ
ภาคแรกตรัสรู ประทับอยูใตตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา สมัยนั้น ขา
พระองคหลงรักภัททาสุริยวัจฉสา ธิดาของทาวติมพรุคันธรรพราช แตนางรักผูอื่นคือหลงรัก
สิขัณฑีบุตรของมาตลีสังคาหกเทพบุตร เมื่อขาพระองคไมไดนางดวยวิธีหนึ่งจึงถือเอาพิณสี
เหลืองดังผลมะตูมเขาไปยังนิเวศนของทาวติมพรุคันธรรพราช แลวบรรเลงพิณขึ้น กลาวคาถา
อันเกี่ยวเนื่องดวยพระพุทธ เกี่ยวเนื่องดวยพระธรรม เกี่ยวเนื่องดวยพระสงฆ เกี่ยวเนื่องดวย
พระอรหันต และเกี่ยวเนื่องดวยกาม..ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้ นาง
ภัททาสุริยวัจฉสา กลาวตอบวา..“ ทานผูนิรทุกข ฉันไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคในที่เฉพาะพระ
พักตร เปนแตเคยไดยินเมื่อเขาไปฟอนในสุธัมมาเทวสภาของเหลาเทพชั้นดาวดึงสเทานั้น 
เนื่องจากทานไดกลาวสรรเสริญพระผูมีพระภาคพระองคนั้นได ก็จงมาสมาคมกับพวกเรา ณ 
บัดนี้ ”..ขาพระองคจึงไดรวมสมาคมกับนางและไมใชครั้งนี้เทานั้น หลังจากนั้นมาขาพระองคก็
ไดสมาคมกันอีก”17 

พระพุทธองคสดับแลวจึงมีปฏิสันถารดวย ปญจสิขเทพบุตรไดโอกาสจึงกราบทูลวาทาว
สักกเทวราชพาหมูเทพยดามาเฝา หลังจากฟงธรรมในครั้งนั้นแลวสําเร็จเปนพระโสดาบัน ทาว
สักกะเทวราชจึงตอบแทนปญจสิขเทพบุตรโดยยกเทพธิดาภัททาสุริยวัจฉสาให และแตงตั้ง
ใหปญจสิขเทพบุตรเปนราชาแหงเทวดาคนธรรพ 

 

                                                             
17 (ที.ม. (ไทย) 10/344 – 353/273- 280) 
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วิเคราะหปรัชญารักในเพลงของปญจสิขคันธรรพบุตรผานพุทธปรัชญา 

ความรักตามนัยพุทธปรัชญาเถรวาทที่กลาวมาขางตนคือ สเนหา, เปมะ, ฉันทะ และ 
เมตตา ตอไปนี้คือบทวิเคราะหปรัชญาความรักในเพลงของทานปญจสิขะธรรพบุตร ตามนัย
พุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 
 1.เปนความรักสิเนหะ อันเกิดจากตัณหา เพราะกลาววา “ เธอเกิดมางดงามทําใหฉัน
ปลื้มใจเหมือนสายลมยอมเปนที่ปรารถนาของผูมีเหงื่อ, เธอจงชวยดับความเรารอน เหมือนชวย
วางยาคนไขผูกระสับกระสาย เหมือนใหอาหารแกผูหิว, ขอใหฉันไดซบลงจดถันและอุทรของ
เธอ เหมือนชางที่รอนจัดในคราวรอน, ฉันมึนงงเพราะชวงขาที่งามสมสวนฉันมีใจจดจอที่เธอไม
อาจกลับใจที่แปรผันไป เหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเขาไป, เธอจงเอาขาซายกระหวัดฉันไว เธอผูมี
ดวงตาหยาดเยิ้มจงกระหวัดฉันไวเถิด เธอผูงดงามจงสวมกอดฉันไว, ความใครของฉันตอเธอผูมี
ผมงามสลวย, นางผูงดงามทั่วสรรพางค ” 

2. เปนความรักเปมะ และ ฉันทะ อันเปนความรักใคร พอใจ ชื่นชม ดวยสัมพันธ
ฉันญาติมิตร เพราะกลาววา “ แมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอกราบทานติมพรุบิดาของเธอ, ฉันขอ
นอมไหวบิดาของเธอผูมีธิดางามเชนนี้ดุจตนสาละที่ผลิดอกใหมๆ”  

3. เปนความรักเมตตา อันเปนความรักความปรารถนาใหเขามีความสุข แผไมตรีจิตคิด
จะใหสัตวทั้งปวงมีสุขทั่วหนา เพราะกลาววา “เธอผูไฉไลเปนที่รักของฉัน ดุจธรรมเปนที่รักของ
พระอรหันต, เหมือนทักษิณาที่ถวายแดพระอรหันต, บุญที่ฉันไดทําไวในพระอรหันตผูคงที่นั้น 
จงอํานวยผลแกฉันพรอมกับเธอ, บุญที่ฉันไดทําไวในปฐพีมณฑลนี้ จงอํานวยผลแกฉันกับเธอ, 
จะพึงชื่นชม เหมือนพระมุนีบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉะนั้น ” 

จะเห็นวาบทเพลงขับกลอมนางสุริยวัจฉสาของทานปญจสิขะคันธรรพบุตร สะทอน
ปรัชญาความรักที่เปนทั้ง กุศลธรรม และ อกุศลธรรม ที่กลาวถึงอกุศลเพราะไปรําพึงรําพัน
ความงาม ความสิเนหะ ของนางสุริยวัจฉสา อยางกระหาย ที่เปนกุศลธรรม เพราะไปกลาวถึง
การไดทําบุญกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จนนางสุริยวัจฉสายอมสมาคมดวย 
 
บทสรุป 

ปรัชญาความรักในเพลงของทานปญจสิขะคันธรรพบุตร ตามความเห็นของผุเขียนนั้น 
ไมไดเจาะจงแบบหนึ่งไดโดยสิ้นเชิง มีสวนผสมกุศลและอกุศล หรือ สิเนหะ และ เมตตา เจือปน
กันอยู สิเนหะราคะ ยอมเปนเหตุแหงทุกข เมตตา เปนเหตุแหงสุข ฉะนั้น เนื้อหาของเพลงนี้จึง
มีปรัชญารักใหญๆ 2 ประการ คือ  
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ประการแรก เปนรักสิเนหะ เปนความรักที่มีความยึดติดถือมั่น เปนเจาขาวเจาของ 
เพื่อตอบสนองตัวตน พุทธศาสนามองวา สิเนหะเปนสาเหตุแหงความทุกข เพราะ มีราคะ เปน
ความสุขทางผัสสะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ความอิ่มเอมใจ เปนความรักที่เจือดวยกิเลส เมื่อไม
เปนอยางที่หวังก็ทุกข เกิดความพลัดพรากสูญไปก็ทุกข 

ประการที่สอง เปนรักเมตตา ที่อยากเห็นเขามีความสุข พอเขาเปนสุขไดก็เปนสุขดวย 
จึงเปนความรักที่พรอมจะให และสุขดวยกัน ไมมีความยึดติดถือมั่นเปนเจาขาวเจาของ ดังนั้น 
เขาจะทําอยางไรกับเรา เราก็ไมทุกข เพราะวามีแตความปรารถนาดีอยางเดียว พระพุทธเจา
ทานไมเคยพูดถึงเรื่องความรัก มีแตเรื่องความเมตตาและความกรุณา ซึ่งสิ่งเหลานี้เรียกวา 
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

ดังนั้น พุทธปรัชญาเถรวาท จึงมีทัศนะตอความรักวา คือความทุกข “ที่ใดมีรักที่นั่นมี
ทุกข” ความรักในทัศนะของพุทธแลวถือวาเปนกิเลสอยางหนึ่งของมนุษย และทําใหมนุษยไม
สามารถหลุดพนออกจากความทุกขได เพราะมนุษยตองยึดติดกับความรัก อยากครอบครอง
และเปนทุกขเมื่อเสียมันไป เพราะฉะนั้นความรักในศาสนาพุทธจึงถือวาเปนความทุกขและวิธีที่
ใชเพื่อดับทุกขนั่นก็คือมรรค 8 แตหากรักนอยก็ยอมทุกขนอย รักมากยอมทุกขมาก ไมรักก็ยอม
ไมทุกขเลย ดังนั้นที่วาที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข คํากลาวนี้แทจริงไมไดสื่อความวา ไมใหคนเรารักกัน 
แตสื่อวาตองมีรักที่บริสุทธิ์ใจ มีเมตตา ไมคิดยึดติดในผัสสะอารมณ จึงจะไดรับอานิสงสอยาง
เต็มที่  
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหงทั่วประเทศ 
บทความนี้สะทอนในเห็นถึงการจัดการศึกษาในบริบทที่เขาถึงชุมชน และสงเสริมใหคนในชุมชน
มีโอกาสทางการศึกษา เชื่อวาการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติให
มีความรูความสามารถ กาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วรวมถึงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสังคมตลอดจน วัฒนธรรมใหคงอยูและกาวตอไปในอนาคต ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ตองทําพันธกิจดังนี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ฝกอบรมดานวิชาการหรือ
วิชาชีพ วิจัยและบริการ ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน อีกทั้งทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่นสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชนในแงของการ
ผลิตบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหงทั่วประเทศไดใหบริการจัดการศึกษา
ในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่แตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน,การศึกษาปฐมวัย  
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Abstract 

  This academic paper aims to present a model of management 
education diploma. Early Childhood Education Program in 20 community 
college institutions across the country. This article reflects on the provision of 
education in the context of reaching the community. And encourage people in 
the community to have educational opportunities Education is an indispensable 
tool for developing citizens of the nation to have the knowledge and ability to 
keep up with the rapid changes and to drive the economy, society, and culture 
to persist and move forward in the future. In which community college 
institutions must have the following missions: Higher education that is lower 
than a degree Academic or professional training, Research and academic 
services for community development, It also nurtures local arts and culture, 
promotes lifelong learning to strengthen the locality and community in terms of 
producing educational personnel. All 20 community colleges across the country 
provide services. Early childhood education management in different contexts 

Keywords : Institute of Community College, Early childhood education  
 
 
บทนํา 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญา มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพ
ของทองถิ่นและชุมชน ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศ1 (แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ป,2562) ซึ่งยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหาร
จัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและ

                                                             

 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน, แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
2565), (สถาบันวิทยาลัยชุมชน :กรุงเทพมหานคร, 2562). 
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คุณภาพชีวิตในชุมชนยุทธศาสตรที่ 4 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนยุทธศาสตรที่ 5 การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการ
สรางความเขมแข็งชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นจากความจําเปนในการผลิตกําลังคนเพื่อสนองความตองการ 
การพัฒนาประเทศ โดยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้น ตั้งแต
ป พ.ศ. 2513 กลาวคือ ไดมีการแสดงความคิดเห็นถึงความจําเปนในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมนุม
ขึ้นในประเทศไทยตอที่ประชุม The American Association of Junior College 
International Assembly ณ มลรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 26 
กุมภาพันธ - 5 มีนาคม 2523 แนวคิดดังกลาวนั้นสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2515 - 2519) ที่กําหนดนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสงเสริม
การศึกษาและทดลองการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชนเพื่อสนองความตองการกําลังคน
ระดับกลางในแขนงวิชาที่ประเทศมีความตองการมาก ตอมาในป พ.ศ. 2537 รัฐไดตระหนักถึง
ปญหาของระบบการศึกษาที่เปนไปเพื่อคนสวนนอย ไมเกิดความเปนธรรมกับสังคมและเปน
อุปสรรคตอความเจริญกาวหนาของประเทศ คณะรัฐมนตรี จึงไดเห็นชอบใหเตรียมการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อใหเปนการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม สําหรับระดับอุดมศึกษานั้นไดมีการกําหนด
แนวทางการปรับปรุงโครงสรางอุดมศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาลัยชุมชนไว 3 ประการ 
คือ 1. จัดใหมีทบวงอุดมศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่รับผิดชอบกํากับ
งานของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยเอกชน 2.กําหนดความมุงหมายของ
อุดมศึกษาใหชัดเจน โดยวิทยาลัยชุมชนใหเนนการสอนและการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น 3.
จัดระบบอุดมศึกษาโดยรวมกลุมสถาบันอุดมศึกษาเขาดวยกันเพื่อปฏิบัติหนาที่ ไดสมบูรณและ
ไมซ้ําซอนในสถาบันที่อยูใกลเคียงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัดใหจัดรวม วิทยาลัยตาง ๆ  
เขาดวยกันเปนวิทยาลัยชุมชน 
  ตอมาในป พ.ศ.2520 ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแหงแรกขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยให
เปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากนั้นในป พ.ศ. 2523 ไดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ขึ้นอีกแหงที่จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใหเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเชนกัน 
และในป พ.ศ.2527 ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นในสังกัดวิทยาลัยครูจํานวน 4 แหง คือ 
วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา  
และวิทยาลัยชุมชนนครศรีธรรมราช แตในระหวางที่เตรียมการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนนั้น ได
มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ใหเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้น จึงไมมีการดําเนินการในเรื่องของ
วิทยาลัยชุมชนตอ อยางไรก็ดี ในป พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหกระทรวง 
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ศึกษาธิการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยใหสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ไดแกวิทยาลัย
เกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยชางศิลป จํานวน 77 แหง  
ทั่วประเทศ เปนวิทยาลัยชุมชน ดวยการขยายฐานวิชาการ จากเดิมใหมีบทบาทการจัด
การศึกษาและบริการชุมชนใหกวางขวางขึ้น วิทยาลัยชุมชนดังกลาวดําเนินการจนถึงป  
พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติยกเลิกวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรกรรม ทําให
วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยอื่น ๆ ลดบทบาทและความสําคัญลงไป การดําเนินงานของวิทยาลัย 
ชุมชนในยุคแรกเริ่มนี้สัมพันธกับทิศทางของการเมืองเนื่องจากยังไมมีกฎหมายและวัฒนธรรม 
การดําเนินงานเปนเครื่องกํากับ ในการวางรากฐานงานของวิทยาลัยชุมชนในระยะตอไป จึงเริ่ม
คํานึงถึงปจจัยดานกฎหมายตลอดจนมาตรการทางสังคมและชุมชนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน มากข้ึนเพื่อสนองความตองการทางการศึกษาของประชาชนอยางแทจริงในป 
พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น 
จํานวน 10 แหง คือ จังหวัดแมฮองสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแกว 
อุทัยธานี ระนอง และนราธิวาส และในป พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
เพื่อใหมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน  
ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน และมีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาและฝกอบรมดาน
วิชาการและดานวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ ของชุมชน และสงเสริมใหมี
การพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน จากนั้นในป พ.ศ. 2547 ไดมีการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดยะลา และปตตานี และ
ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมอีก 5 แหงคือ จังหวัดยโสธร 
สมุทรสาคร ตราด สตูล และพังงา ตอมาไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 แหง  
คือ จังหวัดแพร สงขลา และนานซึ่งเปนวิทยาลัยชุมชนลาสุด โดยอนาคตอันใกลนี้อาจมีการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดอื่นๆเพิ่มดวยเพื่อรองรับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ปจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนมีจํานวน 20 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัย
ชุมชนหนองบัวลําภู วิทยาลัยชุมชนสระแกว วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนระนอง 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปตตานี วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนพังงา 
วิทยาลัยชุมชนแพร วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนนาน 
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  การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2560-2564 ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอก 
และภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้นในขณะที่แนวโนมโลก ที่มี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมอยางรวดเร็วประเทศตาง ๆ กําลังเรงพัฒนานวัตกรรมและนํามาใช ใน
การเพิ่มมูลคาผลผลิตเพื่อเปนอาวุธสําคัญในการตอสูในสนามแขงขันของโลกรวมทั้งการใช
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเปนความทาทายอยางยิ่งยวดและการเปลี่ยนแปลงนี้
สงผลถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยประชากรสวนใหญอยูในกลุมสงเสริมการผลิตและกลุม
แรงงานราคาถูก สงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูเดิมประเทศไทยคนกลุมนี้ คอยเกื้อกูลกัน ไมมี
ปญหาในการเลี้ยงดูเด็ก ไมมีความจําเปนที่ตองพาไปโรงเรียนอนุบาล แตสถานการณของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจทําให สภาพชีวิตของคนในชาติแปรเปลี่ยนไป คนตองจากถิ่นฐานหางานทํา
ในเมือง ผูเปนแมตองออกทํางานเพื่อหารายไดมาเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว บทบาทในการเลี้ยงดูลูกตองพึ่งพาโรงเรียน ดังนั้นครู ผูดูแลเด็กจึงเปนผูทําหนาที่
แทนพอและแม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานเลี้ยงดูเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล จึงเปนแหลง
สําคัญที่จะบมเพาะพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีการเจริญเติบโต อยางมีคุณภาพ สมดุล รอบดานตาม
วัย และเต็มศักยภาพ จากการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอความจําเปนของครอบครัวในยุค
ปจจุบันที่ตองดําเนินชีวิตอยางเรงรีบและสมาชิกในครอบครัวตางแสวงหาหนทางการสราง
รายไดเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นจึงขาดผูทําหนาที่ใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยาง
ใกลชิดหลักสูตรนี้จึงมีความสอดคลองกับสถานการณความตองการของสังคมและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศ 
โดยเตรียมความพรอมของผูดูแลเด็กปฐมวัยรวมถึงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เด็กปฐมวัยใหมีมาตรฐาน2  
  จากแนวทางการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่แสดงใหเห็นวา สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาปฐมวัยที่มีตอชุมชน โดย
ใหโอกาส ทางการศึกษาแกคนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะทางเศรษฐกิจสังคม  
  
 
 
 

                                                             

 2 มาตรฐานระดับคุณวุฒิทางการศึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน, หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561., (วิทยาลัยชุมชนนาน : นาน, 2561),  
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วิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย  

  ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนมีทั้งหมด 20 แหง ทั่วประเทศ ไดแกภาคเหนือ 5 แหง ไดแก 
แมฮองสอน ตาก พิจิตร แพร และ นาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แหง ไดแก บุรีรัมย 
มุกดาหาร หนองบัวลําภู ยโสธร ภาคกลาง 4 แหง ไดแก สระแกว อุทัยธานี ตราด สมุทรสาคร 
ภาคใต 7 แหง ไดแก ระนอง นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล พังงา สงขลา หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนหลักสูตรเดียวที่เปดการจัดการเรียนการสอนไดครบทั้งหมด 20 
แหง ทั่วประเทศ มีหลักสูตร 2 รูปแบบ คือ 1. หลักสูตรอนุปริญญา 2. หลักสูตรระยะสั้น  
 
 ปรัชญา 

เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาชีวิตและศักยภาพของ
บุคคลและชุมชน 

 

 
ภาพจาก http://iccs.ac.th/about_us.php?aboutus_id=4 

 
 วิสัยทัศน 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคม
อยางยั่งยืน 

 พันธกิจ 
 ๏ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา 
 ๏ ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ๏ วิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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 ๏ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ๏ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน 

 คุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
 ๏ พัฒนาหลักสูตรภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2548 
 ๏ เปนการดําเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 
 ๏ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถสะสมหนวยกิตเพื่อรองรับการเทียบโอนหรือไปศึกษาตอ 

ในระดับสูงขึ้นได 

 การบริหารวิชาการ 
๏ หลักสูตรพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยชุมชนเปนฐานในการศึกษาความตองการ 

ศักยภาพ และทิศทางการพัฒนาของชุมชน 
๏ หลักสูตรเปดงาย ปดงาย และเนนประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและชุมชน 
๏ เนนการคนหาศักยภาพของบุคคลและชุมชนในพื้นที่มาใชเปนฐานในการจัดการ

ความรู พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
๏ มีความรวมมือที่ดีกับครูภูมิปญญา อาจารยพิเศษ สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย

ชุมชน 
๏ มีความรวมมือที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู 
๏ ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารวิชาการในรูปของกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัย

ชุมชน 
 

การจัดการศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอน 

๏ เนนการระดมทรัพยากรในพื้นที่มาเปนเครือขายในการจัดการศึกษา ทั้งดานสถานที่
เรียน อาจารยพิเศษที่เปนผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 

๏ จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูเรียนทั้งกอนเขาเรียนและระหวางเรียน เพื่อใหสําเร็จ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 

๏ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุนเอื้อใหผูเรียนทํางานไปเรียนไปดวยได 
 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 763 

 การจัดการศึกษา 

 ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2560 
  1. การจัดการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปน
กําลังคน ที่มีความรูสําหรับอนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู  พรอมปรับตัวเขากับโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน มีความสามารถสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงดาน
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะรวมกับผูอื่นอยางมีคุณคา สรางสัมมาชีพ และมีสวนรวม
สรางสรรคการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหพัฒนาอยางยั่งยืน และเรียนรูตลอดชีวิต 
   1.1 หลักสูตร แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
    1) หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ และ
วิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถประกอบอาชีพ
หรือศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปจจุบัน 
    2) หลักสูตรประกาศนียบัตร ประกอบดวย 

    (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตร
การศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนน
ความรู ทักษะดานวิซาการวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนอง
ตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือการตอบสนองความตองการกําลังคนในภาค
สวนตางๆ ของทองถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเปนหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตร ที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา และมีการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จ
การศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
      (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษา 
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม 
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสอดคลองกับความตองการ หรือ
ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นและชุมชนเปนหลักสูตรที่พัฒนาและดําเนินการทั้งระบบ โดย
วิทยาลัยชุมชน 
     (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หมายถึง หลักสูตรการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือ ระดับเทคนิค 
ใหมีสมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรง ตาม



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 764  

 

ความตองการของตลาดแรงงานและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษากําหนด 
    3) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคลหรือกลุมบุคคลในทองถิ่นและชุมชน เพื่อการพัฒนา
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ หรือทักษะชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนา
อาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง อาจเปนหลักสูตรที่พัฒนาใหม
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใหมๆ หรือเปนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัย
ชุมชน ที่ผูเรียนตองการพัฒนาตนเอง โดยขอรับสัมฤทธิบัตร 
   1.2 แนวทางการจัดการศึกษา 
    1) ระบบการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาไดทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย หรือจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยจัดในรูปแบบที่
หลากหลาย มีความยืดหยุนทั้งดานการเขาเรียน ตารางเรียน สถานที่เรียน วิธีการเรียนการสอน 
และการสําเร็จการศึกษา โดยใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบ
เดียวกันหรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม 
รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 
ตามหลักการและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนอาจ
จัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบโดยมีผูจัดการเรียนรูทําหนาที่เปนผูอํานวยการเรียนรู 
(Facilitator) ไดแก 
   - การเรียนรูดวยตนเอง โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบทางไกลการ
เรียนรู ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning หรือการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เปน
ตน 
   - การเรียนรูแบบเขาชั้นเรียน ที่เนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามเวลาที่กําหนด
ระหวางผูเรียนกับวิทยาลัยชุมชน 
   - การเรียนรูในสถานประกอบการที่มีความรวมมือกับวิทยาลัยชุมชน 
   - การเรียนรูจากการปฏิบัติงานและการเรียนรูเปนกลุม 
   2) ความรวมมือในการจัดการศึกษา 
     (1) วิทยาลัยชุมชนอาจทําความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษา
ตอในระดับปริญญาของนักศึกษา 
     (2) วิทยาลัยชุมชนอาจจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา สถาน
ประกอบการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน สถาบันศาสนา องคการที่ดําเนินงาน
วัฒนธรรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐในการจัดการศึกษา และเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา 
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วิทยาลัยชุมชนอาจจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ
ตางประเทศ 
    3) การจัดการเรียนรู 
    จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การใชกระบวนการเรียนรู เชิง
รุก (Active learning) ที่ผูเรียนเปนเจาของกระบวนการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรูเปนกลุม 
เนนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง การประเมินตามสภาพจริง และการสะทอนความคิด 

4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
    สงเสริมใหบุคคลทุกกลุมรูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
สามารถนําตนเองในการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง เรียนรูไดทุกสถานที่ทุกเวลา ผูเรียนสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ และเชื่อมโยงการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
     5) การฝกอบรมดานวิชาการและวิชาชีพ 
    สงเสริมการจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู 
พัฒนาทักษะ และทัศนคติของบุคคล เฉพาะอยางในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งทางดานวิชาการและวิ
ขาชีพ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือ
หนาที่ 
 
 การจัดการเรียนการสอน  

  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแนวปฏิบัติดังนี้  

  1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  
  2. จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสรางความเขาใจ และพัฒนาเทคนิค 
วิธีการสอนจัดกิจกรรมการสงเสริมการสอนการวัดผลการเรียนแกครูเปนระยะ ๆ ตลอด
หลักสูตร 
  3. ใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชาจัดทําแผนการสอน และแจกใหนักศึกษาทุกคน 
  4. จัดใหมีสื่อการเรียนการสอนทั้งรายบุคคลและสวนรวมอยางสมบูรณ เชน เอกสาร 
ตําราประกอบการคนควาในแตละรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน เพื่อการสืบคน 
ฯลฯ 
  5. จัดใหมีแหลงการเรียนรู เชนหองสมุด แหลงความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 
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  6. จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณตรงใหกับผูเรียน เชน การศึกษาดูงาน 
การฝกวิชาชีพจากผูประกอบการ ฯลฯ 
  7. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนที่สอดคลองสัมพันธกับชีวิตประจําวัน 
ของผูเรียน 
  8. จัดใหมีระบบการวัดผล ประเมินผลการเรียนที่ไดมาตรฐาน และเปนไปตามเกณฑ ที่
ไดมาตรฐานของหลักสูตร เชนจัดใหมีชวงเวลาการสอบกลางภาคเรียน และทุกภาคเรียน
กําหนดใหมีเกณฑมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลทั้งวิชาภาคปฏิบัติที่สอดรับกับสภาพความ
เปนจริง กํากับใหครูอาจารยผูสอนเครงครัดตอการวัดผล โดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได นําผลประเมินนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  9. จัดใหมีผูแทนของวิทยาลัยชุมชนซึ่งประกอบไปดวย อาจารยประจําหลักสูตร ผูแทน
จากอนุกรรมการวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น เยี่ยมเยียนนิเทศหนวยจัดการศึกษา อยาง
ทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
  10. การจัดการเรียนการสอน online ในสถานการณไมปกติ เนื่องจากมีโรค Covid 
19 ระบาดทั่วประเทศไทย การจัดการเรียนการสอน On Site จึงไมปลอดภัยกับผูเรียนและ
ผูสอน อีกทั้ง อาจจะยังเปนการเกิดการแพรระบาดได ทางวิทยาลัยชุมชนทุกแหง จึงจัดใหมีการ
เรียน การสอน online ข้ึน 
 
 หลักการจัดการเรียนการสอน 

  1. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนดวยการทํากิจกรรม 
  2. ใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานกลุม มีความสัมพันธในกลุม ฝกกระบวนการคิดทํา
ความเขาใจและสรางบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 
  3. ฝกใหผูเรียนรูจักการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
  4. ผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันได 
  5. การสอนแตละครั้ง ฝกใหทํากิจกรรมหลาย ๆ อยาง 

6. มีสื่อการเรียนการสอนเปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชา บรรลุ
วัตถุประสงคได 
  7. มีการประเมินผลกอนการเรียนระหวางเรียน และจบบทเรียนเพื่อตรวจสอบผูเรียน 
วาไดบรรลุวัตถุประสงครายวิชา 
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 รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. การบรรยาย เปนการเลาเรื่องในเนื้อหาวิชาที่เรียนใหผูเรียนไดทราบ 
  2. การอภิปราย เปนการฝกใหผูเรียนไดใชความคิดวิเคราะห รูจักฟง รูจักพูดและแสดง
ความคิดเห็น 
  3. การแบงกลุมคนควารายงาน เปนการสอนใหผูเรียนรูจักรวมกันทํางานเปนกลุมและ
ใหแตละกลุมไดบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
  4. การสาธิตเปนวิธีการสอนใหผูเรียนไดรูหลักการ หรือไดรับในสิ่งที่เรียนกอนแลว
ทดลองตามหลักการนั้น ๆ 
  5. การฝกปฏิบัติจริง เปนการพัฒนาทักษะของผูเรียน สงเสริมการเรียนและฝกทักษะ
ดวยตนเอง ชวยสงเสริมใหผูเรียนเขาใจดวยการกระทําจริง 
  6. การศึกษานอกสถานที่ เปนการออกไปเรียนนอกหองเรียนหรือนอกบริเวณ
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเชนนี้ ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานที่ไดเปลี่ยนสถานที่และ
ไดรับความรู ประสบการณดวย 
 
 การฝกประสบการณ 

การฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการเพิ่มทักษะ และประสบการณ ที่
เปนประโยชนแกการประกอบอาชีพ ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานจริง 
เพื่อใหเกิดทักษะ และความสามารถ ในการทํางานที่ดี สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสไดใช
เครื่องมือใหมๆ ในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอน การปฏิบัติงานและเทคนิค การ
ปฏิบัติงาน สามารถเห็นวิธีการสรางสรรคผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสรางความ
เชื่อมั่น และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และนักศึกษาไดฝกทํางานรวมกับผูอื่น ที่สําคัญเปนการ
เสริมสรางสถานภาพในการประกอบอาชีพ 
 
 วัตถุประสงคของการฝกประสบการณวิชาชีพ  

  1. เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มศักยภาพ เสริมสรางประสบการณ และพัฒนาวิชาชีพ ตาม
สภาพความเปนจริงในสถานประกอบการ 
  2. นักศึกษาจะไดทราบถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และสามารถใช
สติปญญาแกไขปญหา อยางมีเหตุผล 
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  3. เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการทํางาน เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ตอไป ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 
  4. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางวิทยาลัยชุมชนกับสถานประกอบการเอกชน และ
หนวยงานรัฐบาล 
 
 แนวปฏิบัติสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ  

  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ เปนบุคคลที่เปรียบเสมือนตัวแทนของวิทยาลัยชุมชน 
ดังนั้นจึงควรที่จะปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานโดยเครงครัด 
เพื่อจะไดเปนผูรวมงานที่ดี อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงของตนเองและวิทยาลัยชุมชนอีก
ดวย 

 ขั้นตอนการฝกประสบการณวิชาชีพ  

  การฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับวิทยาลัยชุมชน นักศึกษาที่จะฝกประสบการณ
วิชาชีพตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1. ลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
  2. ติดตอสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีหนังสือตอบรับจากหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ 
  3. นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  
  4 นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีหนังสือสงตัวจากวิทยาลัยชุมชนภายใต
การดูแลของอาจารยนิเทศ และผูควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพของหนวยงาน/สถาน
ประกอบการ 
  5. เมื่อครบกําหนดการฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษานําเอกสารตางๆ เชน สมุด
บันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ ใบลงเวลาการปฏิบัติฝกประสบการณวิชาชีพ การเขียน
รายงาน ใบประเมินผลของผูควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพ หนังสือสงตัวกลับ และ
รายงานโครงการ มอบใหอาจารยนิเทศ 
  6. เขารวมสัมมนาและปจฉิมนิเทศหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 
  7. พบอาจารยนิเทศทุกครั้งเมื่ออาจารยนิเทศเรียกพบ 
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  วิธีการและเกณฑการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
  คณะกรรมการดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพ จะพิจารณาจากกิจกรรมดังตอไปนี้ 

  1. การเขารวมปฐมนิเทศ การฝกอบรมเสริมสรางทักษะกอนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และการปจฉิมนิเทศหลังออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
  2. เวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพจะตองมีจํานวนชั่วโมงครบตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 
  3. การประเมินผลโดยผูควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพ  
  4. ขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษา 
  5. รายงานโครงการ  

 คําชี้แจงการบันทึกลงในสมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ 

  1. นักศึกษาทุกคนที่ฝกประสบการณวิชาชีพ จะตองบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในสมุดบันทึกนี้ทุกวัน 
  2. สมุดบันทึกฝกประสบการณวิชาชีพ จะเก็บเปนหลักฐานใหวิทยาลัยชุมชน ไดทราบ
วานักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพอะไรบาง หากมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นใหนักศึกษา ลง
บันทึกไวและแจงใหอาจารยนิเทศทราบจะไดแกไขไดทันที เพื่อเปนประโยชนตอการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาเอง 
  3. นักศึกษาจดบันทึกดวยการเขียนตัวบรรจง ใชภาษางายๆ และชัดเจน อานได
ใจความ 
  4. การบันทึกกิจกรรมประจําวันในวันหนึ่งๆ ทําอะไรบาง ใหบันทึกอยางละเอียด และ
นักศึกษาจะตองสงใหอาจารยนิเทศตรวจในวันที่อาจารยออกนิเทศ มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน 
  5. หากนักศึกษามีความจําเปนตองหยุดงาน ไมวาจะลาปวย หรือลากิจ จะตองมี
จดหมายแจงใหทางหนวยงานทราบ และบันทึกแจงไวในสมุดบันทึกดวย 
  6.บันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพใหบันทึกเปนลักษณะงานและการปฏิบัติงาน ถามี
การปฏิบัติงาผิดพลาด หรือมีอุบัติเหตุ แลวไดมีการแกไขปญหาอยางไร ก็ใหบันทึกไวดวย
เชนกัน 
  7. การบันทึกประจําวันจะตองสงผูควบคุม และมีลายมือรับทราบจากผูควบคุม และให
นําคะแนนรายงานผล การฝกประสบการณวิชาชีพของหัวหนาผูควบคุมนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพน้ันมาดวย 
  8. การบันทึกประจําวันการฝกประสบการณวิชาชีพ จะตองนํามาทุกครั้งที่มีการ
ประชุมสัมมนา 
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  9. รักษาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานไมใหสูญหาย มีสภาพสมบูรณ สะอาด และไมเปรอะ
เปอน 

  ระเบียบสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเปนบุคคลที่เปรียบเสมือนตัวแทนของวิทยาลัยชุมชน 
จึงควรที่จะปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานโดยเครงครัด เพื่อ
จะไดเปนผูรวมงานที่ดี อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงของตนเองและวิทยาลัยชุมชนอีกดวย 
ซึ่งนักศึกษาควรจะปฏิบัติตนดังตอไปนี้ 
  1. ตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบของหนวยงาน เชน 
    1.1 เขียนใบลาแจงเหตุผล เมื่อมีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ 
    1.2 ขออนุญาตผูควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพ เมื่อมีความจําเปน ตอง
ออกไปติดตองานนอกสถานที่ 
    1.3 มีความซื่อสัตยและรักษาความลับของหนวยงาน 
   1.4 อื่นๆ ตามแนวปฏิบัติของหนวยงาน 
  2. ตองบันทึกการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกหรือแบบรายงานการฝกประสบการณ
วิชาชีพทุกวันแลวนําเสนอ ผูควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพใหตรวจและลงลายมือชื่อ
รับทราบ และบันทึกสรุปผลการทํางานเมื่อเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ 
  3. แตงกายใหสุภาพ เรียบรอย ตามระเบียบของหนวยงานนั้น ๆ 
  4. ตองเคารพเชื่อฟงหัวหนาหนวยงาน หรือบุคคลที่มีหนาที่ดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
  5. ตองปฏิบัติตนใหเปนผูมีวัฒนธรรมอันดีงาม เชน การใชคําพูด กิริยามารยาท การ
วางตัว ใหเหมาะสม สุภาพ ออนนอมถอมตน มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
เปนตน 
  6. ตองเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน เสียสละเวลาและชวยงาน
อื่น นอกเหนือจากหนาที่ใหเต็มความสามารถ 
  7. ตองเปนบุคคลที่ตรงตอเวลา มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมี
เจตคติ ที่ดีตองาน 
  8. ตองรูจักดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช และผลประโยชนของหนวยงานฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
  9. ตองคํานึงถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัยในการทํางาน 
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  10. หลังเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนําสมุดบันทึกการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ใบลงเวลา การทํางาน ใบประเมินผลของผูควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพ และ
หนังสือสงตัว กลับไปมอบใหอาจารยนิเทศ 
  11. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณสงใหอาจารยนิเทศในเวลาที่กําหนด  

 การเตรียมตัวของนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

  การเตรียมตัวของนักศึกษาเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ ใน
ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1. บุคลิกภาพ 
    1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
    1.2 มีความสุภาพเรียบรอย 
    1.3 แตงกายสะอาด ถูกกาลเทศะ 
    1.4 มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ 
    1.5 มีลักษณะการใหบริการที่ดี 
    1.6 ตรงตอเวลาและมีความซื่อสัตย 
    1.7 มีความกระตือรือรนสนใจที่จะใฝหาความรูและวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
  2. ความรูความสามารถและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
    2.1 มีความรูเชิงวิชาการที่เรียนมาเปนอยางดี 
    2.2 สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานได 
    2.3 มีความรับผิดชอบในงานวิชาชีพ 
    2.4 มีความซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ 
    2.5 มีการตัดสินใจที่ดี 
    2.6 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
  3. ความรูความสามารถพิเศษที่สอดคลองกับวิชาชีพ 
    3.1 มีความรูและสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรได 
    3.2 สามารถใชเครื่องใชสํานักงานของหนวยงานได 
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 การวัดผลและประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

กรณีที่ 1 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานที่ทํางานของตนเองโดยตรงกับ 
สาขาวิชา หรือนักศึกษาไมมีงานทํา แตฝกประสบการณวิชาชีพตรงกับสาขาวิชา ใหพิจารณา 
คะแนนดังนี้ 
  - หัวหนาหนวยงานที่นักศึกษาฝกประสบการณ  70  คะแนน 
  - อาจารยที่ปรึกษาของวิทยาลัยชุมชนนาน (นิเทศ)  10  คะแนน 
  - รายงานโครงการ/สารนิพนธ     20  คะแนน 

กรณีที่ 2 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานที่ทํางานของตนเองโดยไมตรงกับ 
สาขาวิชา ใหพิจารณาคะแนน ดังนี้ 
  - โครงการ/โครงงาน     50  คะแนน 

- หัวหนาหนวยงานที่นักศึกษาฝกประสบการณ  20  คะแนน 
  - อาจารยที่ปรึกษาของวิทยาลัยชุมชนนาน (นิเทศ)  10  คะแนน 
  - รายงานโครงการ/สารนิพนธ    20  คะแนน 

กรณีที่ 3 นักศึกษาที่เปนเจาของกิจการ/พระ ใหพิจารณาคะแนน ดังนี้ 
  - อาจารยที่ปรึกษาของวิทยาลัยชุมชนนาน (นิเทศ)  50  คะแนน 
  - รายงานโครงการ/สารนิพนธ    50  คะแนน  
*** การใหคะแนนจากสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ พิจารณาจากคะแนนในแบบประเมิน ที่
สถานฝกประสบการณเปนผูใหคะแนน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณา 
*** การใหคะแนนจากวิทยาลัยชุมชนนานพิจารณาจากการประเมินของอาจารยที่ปรึกษา การ
นิเทศ การเขารวมกิจกรรมของการฝกประสบการณวิชาชีพ และสมุดบันทึกประสบการณ
วิชาชีพ 

 รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ 

  รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนรายงานวิชาการที่นักศึกษาจะตองเขียน
ระหวาง การปฏิบัติ ณ หนวยงาน/ชุมชนที่ฝกประสบการณ การเขียนรายงานที่ดีจะตองมีความ
สมบูรณ ของเนื้อหา รูปแบบหัวขอตางๆ จะถูกกําหนดไวเปนระบบ ซึ่งนักศึกษาจะตองปฏิบัติ
ตามรูปแบบอยางเครงครัด ในสวนของรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวยสอง
สวน ไดแก 
  - ขอเสนอโครงการการฝกประสบการณวิชาชีพ 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 773 

  - รายงานโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
 ขอเสนอโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย 

  - ชื่อโครงการ  
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค 
- ขอบเขตของการศึกษา   
- เปาหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- วิธีดําเนินงาน 
- ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
- งบประมาณ    
- การติดตามและประเมินผล 
- ผูรับผิดชอบโครงการ 
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
- ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
- ความเห็นของผูเห็นชอบ (หัวหนาหนวยงาน) 
- ความเห็นของผูอนุมัต ิ

รายงานโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย 

  1.สวนนํา เปนสวนประกอบที่จะเขาถึงเนื้อหาของระบบ ทําใหงายตอการเขาสูเนื้อหา 
ของรายงาน ประกอบดวย 
  1.1 ปกนอก ใชกระดาษทําปกหรือกระดาษแข็งสีสุภาพ ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผูทํารายงาน 
รายวิชา สาขาวิชา ช่ือวิทยาลัย ภาคการศึกษา และปการศึกษา 
  1.2 ใบรองปกใน กระดาษขาว 1 แผนตอจากปกนอก 
  1.2 ปกใน ใชขอความเดียวกันกับปกนอกทุกประการ ใชกระดาษขาว 
  1.3 หนาอนุมัติ ตามรูปแบบที่วิทยาลัยชุมชนนานกําหนด 
  1.4 กิตติกรรมประกาศ เปนหนาประกาศเกียรติคุณ หรือยกยองผูที่ใหการชวยเหลือใน
การทํารายงานครั้งนี้ 
  1.5 สารบัญเรื่อง เปนการเรียงลําดับเนื้อหาพรอมทั้งใหเลขกํากับหนาเริ่มตนของแตละ
รายการ 
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  1.6 สารบัญตาราง เปนการเรียงลําดับตารางพรอมทั้งใหเลขกํากับหนาเริ่มตนของแต
ละตาราง 
  1.7 สารบัญรูปภาพ เปนการเรียงลําดับรูปภาพพรอมทั้งใหเลขกํากับหนาเริ่มตนของแต
ละรูป  

  2. สวนของเน้ือเรื่อง ประกอบดวย 
   บทท่ี 1 บทนํา 

  1.1 หลักการและเหตุผล  
  1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
  1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

    บทท่ี 2 เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.1 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ 
  2.2 งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

   บทท่ี 3 วิธีดําเนินการ 
  3.1 ขั้นตอนกิจกรรมดําเนินการ 
  3.2 เครื่องมือที่ใช 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  3.5 สถิติที่ใช 

    บทท่ี 4 ผลการดําเนินการ  
   4.1 ผลการดําเนินการ 
   4.2 ปญหา/แนวทางแกไข 

     บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาโครงการ 
   5.1 สรุปผลการศึกษา 
   5.2 ขอเสนอแนะ 

    บรรณานุกรม 
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    ภาคผนวก 
   - โครงการที่ไดรับการอนุมัติ   
   - แบบสัมภาษณ/แบบสอบถาม 
    - ภาพกิจกรรม 
    - ประวัติผูฝกประสบการณ 
 
ผลการจัดการศึกษาและแนวทางการศึกษาตอ  

 ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 20 แหง และ
ผูอํานวยการ ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลําปาง จึงไดมีการ
ประชุมหารือรวมกัน เพื่อประสานความรวมมือทางวิชาการ และประสานทรัพยากรในการจัด
การศึกษา ตลอดระยะเวลา ที่ผานมา มสธ. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดรณรงคสรางความ
เขาใจ ในการทําความรวมมือ ดานการจัดการศึกษาตอยอดและคูขนาน ในวิทยาลัยชุมชนนํา
รอง 7 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนแพร วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนสระแกว และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวม
ไปถึงรวมกันจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลง ความรวมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษารวมกัน
ระหวาง มสธ.กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จนสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีมติเห็นชอบ (ราง) 
บันทึกขอตกลงดังกลาวฯ  
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ภาพ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
  และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 มสธ. ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ทางวิชาการและการจัดการศึกษารวมกันกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสาระสําคัญของความ
รวมมือดังกลาวฯ คือ มสธ. จะรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนของสังกัดสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ มสธ. มีการจัดการ
เรียนการสอน ตามขอบังคับ ระเบียบ รองศาสตราจารย ดร.สมจินต สันถวรักษ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. กลาววา นอกจากการรับนักศึกษาเขา
เรียนตอแลว มสธ.และสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังรวมกันพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
อนุปริญญา ปริญญาตรี และหลักสูตรการฝกอบรม อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาในดาน
การแนะแนวทางการศึกษา ตลอดจนสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปถึง
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร แบบทดสอบใหไดมาตรฐานและองคความรูใหมๆ ที่
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรชาติ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นอยางยั่งยืนอีกดวย ดานนายศิระพจต จิริยาวุฒิกุล รอง
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กลาววา ที่ผานมา จากการติดตามผูสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง พบวาผูที่จบหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร สาขาวิชาการศึกษา
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ปฐมวัย มักจะมีปญหาการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เนื่องจาก เปนหลักสูตรอนุปริญญา จึง
ทําใหผูที่สําเร็จการศึกษาไมสามารถนําไปขอใบประกอบวิชาชีพครูได แตเมื่อมีการลงนามความ
รวมมือระหวาง มสธ.กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้น ก็จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ซึ่ง
ถือวาเปนการตอยอดความรูและใหโอกาสกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนไดเรียน จนจบระดับชั้น
ปริญญาตรี  
  ปจจุบันมีผูที่จบหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ
วิทยาลัยชุมชน ที่ไดสมัครลงทะเบียนเรียนกับ มสธ.แลว จํานวน 1,139 คน แบงเปน วิทยาลัย
ชุมชนแพร 50 คน วิทยาลัยชุมชนตาก 81 คน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 89 คน วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 148 คน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 63 คน วิทยาลัยชุมชนสตูล 63 คน วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 24 คน วิทยาลัยชุมชนสระแกว 133 คน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 34 คน วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 46 คน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 13 คน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 78 คน 
วิทยาลัยชุมชนยะลา 118 คน วิทยาลัยชุมชนระนอง 65 คน วิทยาลัยชุมชนพังงา 80 คน และ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 54 คน และวิทยาลัยชุมชนอื่นๆตามมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
  
บทสรุป 

 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและสถานการณใหม เพื่อพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนใหมีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา และจัดกิจกรรม สําหรับเด็ก
ปฐมวัยใหมีพัฒนาการอยางเปนองครวมและมีคุณภาพ เพื่อเปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวิต
ใหเด็กพัฒนาไปสู ความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติ รายวิชาออกแบบมานั้นเนนการฝกปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ทําใหผูที่จบหลักสูตรนี้สามารถทําหนาที่เปนผูดูแลเด็กที่มีคุณภาพ 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการถอดบทเรียน (การจัดการความรูจากทฤษฎี
สูการปฏิบัติศาสนกิจ) ที่มีสวนในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ดวยการ
เลาเรื่อง (Story Telling) จากการนําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติศาสนกิจที่
สรางปฏิสัมพันธระหวางตัวบุคคลกับชุมชน และหนวยงาน ของนิสิตสาขารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร  

ผลการถอดบทเรียน พบวา นิสิตปฏิบัติศาสนกิจไดเรียนรูกระบวนการ วิธีการ เทคนิค
และทักษะการทํางานรวมกับหนวยงานทองถิ่นและชุมชนเปนอยางดี และลงฝกปฏิบัติศาสนกิจ
ทําใหเขาใจเกี่ยวกับการทํางานรวมกับชุมชนที่เปนกลุมเปาหมายตางๆ เปนอยางดี อยางไรก็ 
ตามการปฏิบัติศาสนกิจตามโครงการที่ไดรับทุนจาก สสส. ทั้งสามโครงการนั้น มีบริบทที่
แตกตางกันของหนวยงานทองถิ่นและชุมชน รวมถึงกลุมตัวอยาง ทําใหมีความประหมาและ
ความไมมั่นใจในการทํางาน เพราะไมเคยลงพื้นที่ชุมชนจริงมากอนจึงมีปญหาการปรับตัว แต
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในคณะไดใหคําแนะนําใหไดเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และเมื่อได
ปฏิบัติศาสนกิจจนเสร็จสิ้นโครงการแลว ทําใหมีความรูและผานการปฏิบัติศาสนกิจไดอยาง
ภาคภูมิใจ นอกจากนี้ อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในคณะยังคอยสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจอยูตลอดเวลา จึงสามารถเขาใจการทํางานรวมกับหนวยงานทองถิ่นและชุมชน และ
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สามารถนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชได เมื่อไดผานปฏิบัติศาสนกิจและมีกรอบความคิดที่
ไดสะสมมาจากการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ป ทําใหมีทักษะและทัศนคติในการทํางานแบบ
บูรณาการรวมกับหนวยงานทองถิ่นและชุมชน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับนิสิตที่จะเปน นัก
ปกครองและนักพัฒนาทองถิ่นตอไปในอนาคต ขอเสนอแนะ ดานการสอนทักษะควรสอนจาก
สถานการณจริงหรือใหจินตนาการไดจริง ดานการฝกควรมีการเตรียมความพรอมการปรับตัว
กอนไปฝกปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานและชุมชน  

คําสําคัญ : การจัดการความรู, การถอดบทเรียน, การเลาเรื่อง, การปฏิบัติศาสนกิจ 
 
 
Abstract 

This article aimed to present lessons learned concerning knowledge 
management from theories to religious practice, which reinforce teaching 
management and program of Political Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University, Phrae Campus. The storytelling was integrated into religious practice 
to build the relationship between individuals, community, and organizations of 
Political Science students.  

The results revealed that student training for religious practice acquired 
the processes, methods, techniques, and working skills while working in local 
organization and community. Religious practice provided them the knowledge 
and good understanding in terms of working with people in community, 
regarded as the target groups. However, because of the different local 
organizations, contexts, and target groups of three religious practice projects 
funded by Thai Health Promotion Foundation, nervousness and lack of 
confidence sometimes occurred during religious practice. Besides, most of them 
had the problem of self-adaptation since they never had experience in working 
with community. As a result, lecturers of Political Science program, who were 
their advisors, gave them the practical advice during religious practice. As 
students acquired knowledge and skills, the religious practice training was finally 
complete and successful. Additionally, having good support from advisors, they 
were able to comprehend and apply knowledge and skills in local organizations 
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and community. After completing religious practice, they had a conceptual 
framework and ideas gathered over four years of university study, leading to 
positive attitude and strong skills in collaborating with local organizations and 
community, which were regarded as vital characteristics of administrative leader 
and local developers. The suggestions were as follows. In terms of teaching 
working skills, students should learn from experiences or real-life situations. 
Furthermore, their preparation before training is also considered necessary in 
working with local organizations and community.  

Keywords : Knowledge Management, Lesson Learned, Storytelling,  
   Religious Practice 
 
 
บทนํา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระ ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเปนสถาบันการศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถมีพันธกิจ 4 ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการ วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนา
จิตใจและสังคม” โดยนโยบายของ มหาวิทยาลัยนิสิตบรรพชิตที่สําเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแลว 
จะตองปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเปนเวลา 1 ป และการออกปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกรูป 
มหาวิทยาลัยมีความมุงหวังใหนิสิตทุกทานไดปฏิบัติตามพุทโธวาทที่วา “จรถภิกฺขเว จาริก พหุชนหิ
ตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขายเทวมนุสฺสาน แปลวา ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจง
จาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขของชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล
และความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย” ซึ่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจสนอง
งานในกิจการคณะสงฆ หรืองานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสนองงานในกิจการคณะสงฆ
ในเพศบรรพชิต เปนเวลา 1 ป ตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติศาสนกิจ1  

                                                             
1 กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คูมือการปฏิบัติ

ศาสนกิจสําหรับพระนิสิต, (2560), หนา 5-15.  
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การดําเนินการใชหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต ของสาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ไดมุงมั่นพัฒนาคุณภาพสรางบัณฑิตทํางาน
เพื่อสังคมที่อยูภายใตกรอบมาตรฐานการศึกษาตามที่กพ.รับรอง สาขาวิชาไดมีกระบวนการทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตให
มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรและความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน และภายนอก รวมถึงแนวโนมจากการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ซึ่งในการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มีเปาหมายในการผลิตบัณฑิต
ใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่ถึงพรอมในการเปนผูปฏิบัติงานรวมกับทุกหนวยงานทุกสังคม ที่สามารถ
เสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัว กลุมบุคคล และชุมชนใหเขมแข็ง และมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน สังคม ทั้งนี้ นิสิตตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 140 หนวยกิต ภายหลังจากผานการเรียนวิชาภาคทฤษฎี
ครบถวน นิสิตตองผานการฝกปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบริการสังคมตามหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
ประเมินผลวา เมื่อผูเรียนไดผานการฝกภาคปฏิบัติครบถวนตามหลักสูตรก็จะมีความพรอมทั้งดาน
ความรูภาคทฤษฎี และทักษะวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานในฐานะของนักปกครองและนักพัฒนาได
ในทันที2  

ในบทความนี้ จึงเปนการรวบรวมขอมูลผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตภายหลังจากผานการเรียนมา
ตลอดหลักสูตร ในการฝกปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบริการสังคม จํานวน 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการพุทธ
จิตวิทยา : วัคซีนทางใจตานไวรัส (Covid-19) ชุมชนบานปาแดง ตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 2) โครงการสรางเสริมสุขภาวะปองกันโรคอวน ดัน หวาน ในพระภิกษุและสามเณร ตําบล
เวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร และ 3) โครงการเสริมสรางสุขภาวะชุมชนหาดกรวดผาน อสม.นอย 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชกระบวนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (ถอดบทเรียน) และ
สังเคราะหเอกสาร (รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ) เพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออน และแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตถึงพรอมของการเปนผูนํานักปกครองและนักพัฒนาที่มีคุณภาพ 
ในขณะที่เรียนอาจมีบางสิ่งที่ทําใหบัณฑิตไมสามารถไปสูเปาหมายของหลักสูตรได  

ดังนั้น การถอดบทเรียนจึงเปนเครื่องมือในการจัดการความรู และการสรางการเรียนรู3 ดวย
การดึงเอาความรูและประสบการณจากการปฏิบัติศาสนกิจออกมาใชเปนทุนในการยกระดับทํางานให

                                                             

2 วิทยาลัยสงฆแพร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร, 2563, 
หนา 1-2. 

3 Garfield, S, Knowledge Management. Retrieved December 1, 2020, from 
https://stangarfield.medium.com/lessons-learned- process-dbc5743fb99b, (2018). 
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ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียนจึงเปนการสกัดความรูที่มีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเปน
บทเรียน/ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ซึ่งผลที่ไดจากการถอดบทเรียนและสังเคราะห
เอกสาร ทําใหไดบทเรียนในรูปแบบชุดความรูอยางเปนรูปธรรม และเกิดการเรียนรูรวมกันอันนํามาซึ่ง
การปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่สรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ฉะนั้น การถอด
บทเรียนครั้งนี้ มีกรอบกระบวนทัศนภายใตปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ความสําคัญของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ผลผลิตของความรู จึงมี
ความแตกตางจากองคความรูและบทความอื่นๆ ตามกรอบการถอดบทเรียนการจัดการความรูจาก
ทฤษฎีสูการปฏิบัติงานนักรัฐศาสตร ดังนี้  

 
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการถอดบทเรียน ความหมายของการถอดบทเรียน  

การถอดบทเรียน หมายถึง การสกัด/กลั่น ขอมูลจากประสบการณการปฏิบัติที่ผานมา เพื่อ
นํามารอยเรียงใหเกิดเปน “ชุดความรู” นําไปพัฒนาตอและเปนตนทุนทางปญญาขององคกร4 เปนการ
ถอดบทเรียนที่เปนทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสรางการเรียนรู ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งของการจัดการ
ความรู โดยเปนกระบวนการดึงเอาความรูจากการทํางานออกมาใชเปนทุนในการทํางานเพื่อยกระดับ
ใหดียิ่งขึ้น5 เปนสิ่งที่บุคคลหรือกลุมคนไดถายทอดประสบการณจากที่ไดเรียนรูของพวกเขา โดยการ
นําเสนอผานเอกสาร การอภิปราย และการบันทึกเรื่องราวถึงสิ่งที่ทําสําเร็จและไมสําเร็จ สิ่งที่ตองทํา 
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ปญหาที่ตองเผชิญ วิธีแกไขปญหา ขอแตกตางจากที่พบเจอ และขอมูลเชิงลึกที่
สําคัญ 

เปนกระบวนการสกัดความรู ประสบการณ จากผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยการแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นอยางมีสวนรวมและสรางสรรค แลวนํามาเขียนรายงานเกิดเปนองคความรู หรือชุดความรู
สําหรับดําเนินการตอไป และมีการติดตามการนําผลการถอดบทเรียนไปใช เปนทั้งแนวคิดและ
เครื่องมือเพื่อสรางการเรียนรู เปนการสกัดความรูที่มีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเปน
บทเรียน/ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) การถอดบทเรียนแบบเรื่องเลา (Storytelling) เปน
การจัดการความรูที่ใชในการสื่อสารที่แบงปนความรู ประสบการณ และ Best Practice6 ซึ่งวิธีการ
จัดการความรูรูปแบบหนึ่งที่เนนเสริมสรางการเรียนรูในกลุมที่เปนระบบเพื่อสกัดความรูฝงลกึในตวัคน

                                                             
4 จตุพร วิศิษฎโชติอังกูร, บทเรียน บทรู-เรื่องเลาจากชุมชนวิจัยบานเปร็ดอําเภอเมือง, (จังหวัด

ตราด : โรงพิมพเดือนตุลา, 2556), หนา 10. 
5 อุทัยทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม: แนวคิด หลักการและ

บทเรียน. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่งจํากัด, 2553), หนา 36. 
6 พิสิฐ โองเจริญ, ถอดบทเรียน : การบริหารโครงการภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : บจก. ทูเกเตอร เอ็ดดูเทน

เนอร,  2560), หนา 1. 
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และองคความรูของทองถิ่นออกมาเปนบทเรียนที่สามารถนําไปสรุปและสังเคราะหเปนชุดความรู คูมือ 
สื่อรูปแบบตางๆโดยผลที่ไดจากการถอดบทเรียนนอกจากสื่อชุดความรูแลว สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ผูรวม
กระบวนการถอดบทเรียนจะตองเกิดการเรียนรูรวมกันอันนํามาซึ่งการปรับแนวคิดและวิธีการทาํงานที่
สรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งขึ้น การสรุปหลังปฏิบัติกิจกรรม7  

การถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุปประสบการณหารทํางานที่ผานมา ในแงมุมตางๆ 
เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยูปจจุบัน
ทั้งที่สําเร็จหรือลมเหลวหรืออาจกลาวไดวา เราถอดบทเรียนก็เพื่อสืบคนความรูจาก การปฏิบัติงาน
โดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณที่ฝงลึกจากกลุมเปาหมายที่ไดรวมการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
บันทึกรายละเอียดขึ้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานและความรูใหมๆที่เกิดข้ึนระหวาการ
ปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จหรือลมเหลวเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
และสามารถเผยแพรศึกษาเรียนรูได เปนการทบทวนประสบการณการทํางานที่ผานมา ทั้งทีส่าํเรจ็หรอื
ลมเหลว หรือการสกัดความรูและประสบการณที่ฝงลึกจากกลุมเปาหมาย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียด
ผลการปฏิบัติงานและความรูใหมๆ ทําใหไดบทเรียนในรูปแบบชุดความรูที่เปนรูปธรรม เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงไปสูการสรางสรรคปฏิบัติการใหมที่ดีขึ้นในครั้งตอไป8  

การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เปนแนวคิดและเครื่องมือเพื่อสรางการเรียนรูซึ่งเปน
วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู โดยเปนกระบวนการดึงเอาความรูจากการทํางานออกมาใชเปนทนุใน
การทํางานเพื่อยกระดับใหดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียนจึงเปนการสกัดความรูที่มีอยูในตัวคนออกมาเปน
บทเรียน/ความรูที่ชัดแจง ซึ่งผลที่ไดจากการถอดบทเรียนทําใหไดบทเรียนในรูปแบบชุดความรูที่เปน
รูปธรรมและเกิดการเรียนรูรวมกันของผูเขารวมกระบวนการ อันนํามาซึ่งการปรับวิธีคิดและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่สรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งขึ้น หัวใจหลักของการถอดบทเรียนตองมีการ
แบงปนความรูโดยมีผลประโยชนรวมกัน มีความไววางใจตนเองและผูอื่นและมีการเรียนรู9 การถอด
บทเรียนจึงความรูที่เปน "ขอคนพบใหม" มาจากการเรียนรูประสบการณ การทํางานจริง หรืออาจกลาว
ไดวาเปนการอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งไมใชเพียงการเลาเรื่องในอดีตแตมีการอธบิายทีม่คีณุคาทีจ่ะ

                                                             
7 ประภาพรรณ อุนอบ, การถอดบทเรียน : เครื่องมือเพื่อการเรียนรูในการทําโครงการ.เอกสาร

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักเกณฑและการดําเนินการบริหารจัดการ โครงการตาม
ขอตกลง”, (นครปฐม : คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), หนา 5. 

8 อับดุลเลาะ เจะหลง และสุธา เกลาฉีด. การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในมนุษย. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 14 (2), (2563), 242-250. 

9 วรางคณา จันทรคง ประสบการณของเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557), หนา 18. 
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นําไปปฏิบัติตอเปนการสกัดความรูที่มีอยูในตัวของผูประกอบการออกมาเปนบทเรียน/ความรูที่ชัด
แจง10  

สรุปไดวา การถอดบทเรียน หมายถึง วิธีการหนึ่งของการจัดการความรูที่สกัดความรูที่มี
อยู ในตั วคน ( Tacit Knowledge) ออกมา เป นบท เ รี ยน/ความรู ที่ ชั ดแจ ง  ( Explicit 
Knowledge) ซึ่งผลที่ไดจากการถอดบทเรียน ทําใหไดบทเรียนในรูปแบบชุดความรู (ที่เปน
รูปธรรม) และเกิดการเรียนรูรวมกันของผูเขารวมกระบวนการอันนํามาซึ่งการปรับวิธีคิด และ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่สรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งขึ้น หัวใจหลักของการถอดบทเรียน คือ 
ตองมีการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) มาเปนแนวทางในการปรับความรู วิธีคิด และ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งเผยแพรสงที่เรียนรูได สําหรับวิธีการ
ถอดบทเรียนมีหลายรูปแบบ ในการถอดบทเรียนที่กลาวถึงในบทความนี้ ใชวิธีการถอดบทเรียน
แบบเลาเรื่อง (Story Telling) เปนการจัดการความรูที่ใชการแบงปน ความรู ประสบการณ 
และ Best Practice ดวยการสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลเลาประสบการณของการเรียนรูและ
การทํางานใหบุคคลอื่นฟง เพื่อทําใหผูฟงเกิดการเรียนรูและนําไปประยุกตใชไดตอไปการถอด
บทเรียน หมายถึง วิธีการหนึ่งของการจัดการความรูที่สกัดความรูที่มีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) 
ออกมาเปนบทเรียน/ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ซึ่งผลที่ไดจากการถอดบทเรียน ทําใหได
บทเรียนในรูปแบบชุดความรู (ที่เปนรูปธรรม) และเกิดการเรียนรูรวมกันของผูเขารวมกระบวนการอัน
นํามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่สรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในการถอด
บทเรียนที่กลาวถึงในบทความนี้ ใชวิธีการถอดบทเรียนแบบเลาเรื่อง (Storytelling) เปนการจัดการความรู
ที่ใชการแบงปนความรู ประสบการณ และ Best Practice   

 
ความสําคัญของการถอดบทเรียนและลักษณะของการถอดบทเรียน  

ความสําคัญของการถอดบทเรียนมีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีคิด ระบบ คุณคา
การเรียนรู (Learning: Reception, Comprehension) ที่เชื่อมโยงจากสิ่งที่รับรูกับความรูเดิมและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transformation) ที่เปนสิ่งสําคัญของการเรียนรู ลักษณะของบทเรียนสามารถ
จําแนกตามบุคคล กลุม หรือโครงการ ไดแก บทเรียนจากปจเจกบุคคล บทเรียนจากกลุมหรือบทเรียน
ของโครงการ  

 
 

                                                             
10 อัจฉรา มานิตย, การถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของชุมชนตําบลธงชัย. 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 8(4), (2558), 153-166. 
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องคประกอบของการถอดบทเรียน ประกอบดวย  
1) การถอดบทเรียน เปนวิธีวิทยาประเภทหนึ่งที่สังเคราะหปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

อดีต ปจจุบัน และอนาคต ทั้งในแงลบและบวก ไปสูการมี “ความรู” และการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางเปนระบบ  

2) การถอดบทเรียน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงความรู ความเชื่อ พฤติกรรม เจต
คติที่มีผลระยะยาวตอการคิดวิเคราะห และพฤติกรรมตางๆ ในมนุษย โดยมนุษยเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู  

3) การถอดบทเรียน ไมใชชุดความรูใดความรูหนึ่ง แตเปนสิ่งที่มนุษยลงมือปฏิบัติใหเกิดขึ้น
ทั้งในตัวเองและผูอื่น เปนผลจากการตีความ ใหคุณคา ใหความหมายที่ตอบสนองตอประสบการณของ
ตนเอง  

4) การถอดบทเรียน ตองมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ไมเจาะจง รอบดานใน
ทุกมิติสามารถสังเคราะหปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบัน และอนาคต11 วิธีการถอด
บทเรียนเปนวิธีการจัดการความรู (KM) มีหลายวิธี12 ไดแก  

1) การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ที่ไดรับการพัฒนาและยังมี
การใชอยางแพรหลาย เพื่อรวบรวมบทเรียนที่ไดเรียนรูทั้งในระหวางกิจกรรมและหลังกิจกรรม หรือ
โครงการ  

2) การถอดบทเรียนดวยการเรียนรูจากเพื่อน (Peer Assist - PA) เปนเครื่องมือที่พัฒนาการ
เรียนรูจากประสบการณของผูอื่นกอนลงมือทํากิจกรรมหรือโครงการ โดยเปนการเรียนรูจากผูอื่น และ
ผูอื่นเรียนรูจากเรา ทั้งเราและเขาเรียนรูรวมกัน และสิ่งที่เรารวมกันเกิดเปนความรูใหม อาจจะเปนการ
ประชุมหรือประชุมเชิงปฏิบัติก็ได 

3) การถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Retrospect) เปนการประชุมเพื่อรวบรวมความรูเมื่อ
สิ้นสุดโครงการหรือการดําเนินงาน เปนการรวบรวมความรูในระยะยาว สําหรับคณะทํางานเพื่อการ
มองไปในอนาคตและทําทันทีที่เสร็จสิ้นกิจกรรมในแตละครั้ง เพื่อเอาความรูที่ไดไปดําเนินงานครั้ง
ตอไป 

4) การถอดบทเรียนแบบเลาเรื่อง (Storytelling) เปนการเรียนรูกอน หรือระหวางทํา
กิจกรรม/โครงการ ดวยการใหผูเขารวมกิจกรรมปลดปลอยความรูที่มีอยูในตัวตนออกมาแลกเปลี่ยน

                                                             
11 อับดุลเลาะ เจะหลง และสุธา เกลาฉีด, การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในมนุษย. 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 14(2) (2563), 242-
250. 

12 พิสิฐ โองเจริญ, ถอดบทเรียน : การบริหารโครงการภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: บจก. ทูเกเตอร เอ็ดดูเทน
เนอร, 2560), หนา 76. 
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เรียนรูรวมกัน โดยผูเลาจะเลาถึงความรูที่สะสมอยูในตัวตนและที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผูฟงก็
สามารถตีความไดโดยอิสระ และเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนผลการตีความแลว จะทําใหไดความรูที่
สามารถบันทึกไวเปนชุดความรู ซึ่งการถอดบทเรียนในลักษณะนี้ จะเปนการสกัดความรูจากเรื่องที่เลา
ออกมาวามีคุณคาและสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไร  

5) การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Good/ Best Practice) เปนแนวคิดที่มา
จากทฤษฎีการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) คือการทําสิ่งที่ถูกตองและปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยการรวมกันในวัตถุประสงค รายละเอียด และเกณฑที่ใชใหกลุมได
นําเสนอผลของโครงการ กลุม ชวยกันสรุปกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอนของโครงการที่ประสบ
ผลสําเร็จเพื่อหาสวนที่ดีที่สุด  

การศึกษานี้ไดทําการถอดบทเรียนจากพระนิสิต จํานวน 6 รูป เปนผูใหขอมูลหลักและทําการ
สนทนากลุมดวยการใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Storytelling) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกนําไปจําแนก แยกแยะ 
และจัดเปนหมวดหมู จากนั้นเชื่อมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผลดวยการตีความ (Interpretation) ตาม
ขอบเขตเนื้อหาจากเรื่องราวที่ปรากฏและเชื่อมโยงความเกี่ยวของกัน เพื่อใหเขาใจขอเท็จจริงของ
ปรากฏการณอยางชัดเจน โดยการศึกษานี้มีเปาหมายเพื่อใหการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระนิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร โดยมีการนําเทคนิคการเลาเรื่องมาประยุกตใชเปน
เครื่องมือเพื่อชวยอธิบายประเด็นที่ซับซอน บอกเลาเหตุการณ อีกทั้งการใชเทคนิคเรื่องเลาเปน
เครื่องมือเพื่อจัดการความรู เนื่องจากเทคนิคนี้ชวยแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ มีการเชื่อมโยง
อยางเปนเหตุเปนผล13 โดยเลาถึงความรูที่สะสมอยูที่ไดจากการเรียน และการปฏิบัติศาสนกิจมาตลอด 
ระยะเวลา 5 ป เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของผูใชหลักสูตร นําความรูที่ไดจาก
การถายทอดประสบการณไปบันทึกไวเปนชุดความรูเพื่อการพัฒนาการจัดกระบวนการปฏบิตัศิาสนกจิ
ตอไป  
 
สรุปบทเรียนรูจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

การวิเคราะหขอมูลหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 ประมวลผลไดวา หลักสูตรมี
จุดเนนในดานการมุงผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตามปรัชญาของหลักสูตร ทั้งนี้ในระหวางการใช
หลักสูตรดังกลาว กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันไดมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เปนผลให
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนั้น ในการผลิตนัก
รัฐศาสตรที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ตลอดการดําเนินการใชหลักสูตรดังกลาว จงึได

                                                             
13 พัชรา วาณิชวศิน, เทคนิคการเลาเรื่อง : เครื่องมือสอนที่มีศักยภาพ, วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม. 18(3), 

(2562) : 281-291. 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II 
เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนยุค New Normal” 788  

 

ใหความสําคัญตอการกําหนดหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และในการจัด
การศึกษาผูสอนไดมุงเนนผลการเรียนรู (learning Outcomes) ของผูเรียน โดยปรับจุดเนนจากการ
พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร วัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตร จากนั้นกําหนดผลการเรียนรูวา
แทจริงแลวผูเรียนควรไดเรียนรูในประเด็นใด และควรมีความสามารถดานไดบางในการเปนนกัปกครอง 
ซึ่งจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับความหมายของคุณวุฒิที่ไดรับใหมีความเชื่อมโยงกันดวย14  
 
การถอดบทเรียนการจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติศาสนกิจ 

การจัดการความรูและบทเรียนของนิสิตจากการดําเนินการใชหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถทางรัฐศาสตร ทั้งในภาคทฤษฎีตลอดจนถึงการปฏิบัติศาสนกิจจากกิจกรรมในโครงการที่
ไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มีบทเรียนรูจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหพรอมสูการ
เปนนักรัฐศาสตร ใน 3 องคประกอบที่สําคัญ คือ ความรูดานรัฐศาสตร (Knowledge) ทักษะในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ (Skill) และทัศนคติในการปฏิบัติศาสนกิจ (Attitude) ทั้งสามองคประกอบนี้จะทําให
ผูเรียนในหลักสูตรสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีจากการศึกษาในชั้นเรียนสูการปฏิบัติศาสนกจิ
รวมกับหนวยงานตาง  ๆและการบูรณาการความรูรวมกับชุมชน/สังคม โดยรายละเอยีดของการถอดบทเรยีน 
มีดังนี้  

 ปจจัยแหงความสําเร็จ ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อใหนิสิต
สามารถนําความรูภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในการปฏิบัติศาสนกิจไดคือ  

(1) ความรูดานรัฐศาสตร (Knowledge) ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการของ
หลักสูตรที่ชวยสงเสริมใหนิสิตมีความรูความเขาใจในศาสตรที่เกี่ยวของกับงานปฏิบัติศาสนกิจ คือ 
องคความรูจากรายวิชาตางๆ ใหแกนิสิตในภาคทฤษฎีใหสอดคลองกับจุดเนนของการฝกภาคปฏิบัติ
ศาสนกิจของนิสิต กลาวคือ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตรในหลักสูตร 4 ป จะตองศึกษาใหผานรายวิชาภาค
บังคับ ซี่งเปนขอกําหนดเบื้องตนใหมีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อ
นําไปสูการเพิ่มพูนความรูความเขาใจรวมทั้งทักษะในการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งผลการสนทนากลุม
ไดขอมูล ดังนี้ 

“...จากการเรียนวิชาในหลักสูตรคิดวาเหมาะสมและดีแลว และรูสึกไดวาการไดไปปฏิบัติ
ศาสนกิจทําใหเห็นภาพเรื่องของการทํางานที่ตองประสานงานและรวมทํากิจกรรมกับหนวยงานและ
ชุมชนไดชัดเจนมากขึ้น...” ผูใหขอมูลคนที่ 1  

                                                             
14 วิทยาลัยสงฆแพร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร, 2563 
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“...ความรูที่ไดจากการเรียนรัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา และการไปปฏิบัติศาสนกิจทํา
ใหรูวา การวางแผนการทํางานทําใหเกิดความผิดพลาดนอยมาก การไดเห็นสิ่งที่เปนจริง การได
ประยุกตใชความรูนั้นทําใหรูวิธีการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาในชุมชนไดชัดเจนขึ้น...” ผูใหขอมูลคน
ที่ 2  

“...ความรูที่ไดเรียนมาครอบคลุมในสิ่งที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเปนสวนที่ดีเนื่องจากการเห็น 
กลุมเปาหมายจริงๆ ทําใหเราเขาใจธรรมชาติของกลุมเปาหมาย และสามารถทําการชวยเหลือ/เลือกใช
หลักธรรมใหคําปรึกษาไดเขาใจมากกวาการอานทฤษฎีที่ไมสามารถนึกภาพในขณะนั้นได...” ผูให
ขอมูลคนที่ 3 

“...การเรียนภาคทฤษฎีจะเรียนเฉพาะตามกรณีศึกษา ทําใหไมเขาใจภาพที่แทจริง แตเมื่อได
ไปปฏิบัติศาสนกิจไดเจอกับสถานการณจริง ไดประสานงานจริง ไดเขียนโครงการและกิจกรรมทีท่าํจรงิ 
ทําใหเขาใจระบบและขั้นตอนการทํางานของหนวยงานราชการและกับชุมชนมากขึ้น...” ผูใหขอมูลคน
ที่ 4  

(2) ทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจ (Skill) ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการของหลักสูตร 
ที่ชวยสงเสริมใหนิสิตมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาที่
เปนนักปกครองและนักพัฒนา นิสิตไดรับโอกาสในการสรางเสริมความรูในการปฏิบตัศิาสนกจิควบคูไป
กับการประยุกตใชความรูหรือทักษะเพิ่มเติมผานกระบวนการเรียนรูจากการเขียนโครงการขอทนุ ผลที่
เกิดกับนิสิตคือ การใชความรูจากรายวิชาตางๆ ประกอบกันในการปฏิบัติศาสนกิจทําใหเกิดทักษะใน
การปฏิบัติงานโดยตรง ชวยใหนิสิตไดพัฒนาตนเองดานความรูและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานการ
เรียนรู อีกทั้งชวยใหนิสิตไดประสบการณตรงที่ไมมีสอนในหองเรียน เกิดการเรียนรู และมีความคิด
สรางสรรค มีความอดทนและพยายาม ตระหนักถึงคุณคาในการนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิต
จริง โดยใชองคความรูจากอาจารยนิเทศงานในคณะวิชา และอาจารยที่ปรึกษา นอกจากนี้ชุมชนและ
หนวยงานทองถิ่นยังเปนแหลงเรียนรูที่ดี ซึ่งผลการสนทนากลุมไดขอมูล ดังนี้  

“...ผูนําชุมชนทั้งกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานอสม. ฯลฯ ใหความรวมมือเปน
อยางดีเมื่อประสานขอความรวมมือเพื่อทํากิจกรรมในโครงการ...” ผูใหขอมูลคนที่ 1  

“...สิ่งที่ไดเรียนรูในชวงปฏิบัติศาสนกิจ คือ การเขียนโครงการเพื่อยื่นขอทุนกับหนวยงาน
ทองถิ่น การทําหนังสือราชการ การประสานงาน ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาไดเติมเต็มใหโอกาสในการทบทวน
ความรูและการนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติศาสนกิจ...” ผูใหขอมูลคนที่ 2  
  “...การปฏิบัติศาสนกิจฝกการทํางานเปนทีม และการสรางการมีสวนรวมกับชุมชน ซึ่งเปน
หัวใจในการเปนนักปกครองและนักพัฒนาใหเขาใจการทํางานรวมกับชุมชน...” ผูใหขอมูลคนที่ 3  

 “.... การปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตไดมองตนเองวามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นจากการทํางาน
รวมกับชุมชนและหนวยงานทองถิ่น ซึ่งเดิมทีคิดวานาจะทําไมได เพราะไมเคยทํางานกับหนวยงาน
ราชการเลย แตมุมมองเปลี่ยนไปเพราะเจาหนาของหนวยงานทองถิ่นใหคําแนะนําตลอดการทํา
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โครงการวาตองทําอยางไร ทําแบบไหน แลวเราก็ปฏิบัติตามจนงานสําเร็จลุลวงดวยดี...” ผูใหขอมูลคน
ที่ 4  

“...การปฏิบัติศาสนกิจทําใหรูวิธีการสังเกตคน เทคนิคการทํางานรวมกับชุมชน ไดมีการ
ปรึกษากันเกี่ยวกับการทํางานในแตละขั้นตอน เมื่อมีปญหาก็มีปรึกษาอาจารยภาคสนามและอาจารย
ในคณะคอยใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความถูฏตองและชัดเจนในการทํางาน และไดเพิ่มความรูมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังรูสึกประทับใจเห็นถึงความทุมเทของอาจารย ในการดูแลนิสิตในทุกๆ เชน เรื่องการเขียน
โครงการ การวางแผนการทํางาน การปรับตัวใหเขากับหนวยงาน ดวยการใหคําปรึกษาและใหความ
ชวยเหลือ...” ผูใหขอมูลคนที่ 5  

“...อาจารยนิเทศงานในคณะและอาจารยที่ปรึกษา ไดปฐมนิเทศและใหคําแนะนําตั้งแตเรื่อง
การตรงตอเวลาเมื่อไดนัดหมายการลงพื้นที่กับชุมชนและหนวยงานทองถิ่นที่ไดรับทุน และใหความรู
เกี่ยวกับการลงพื้นที่ เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณกลุมเปาหมายและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
หนวยงานทองถิ่นที่จะไปทํางานรวมดวย ซึ่งทําใหมีความพรอมในการลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น 
นอกจากนี้อาจารยยังชี้แนวทางใหนิสิตคนควาดวยตนเองเพิ่มเติมทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีกวาการ
เรียนรูภายในหองเรียน เพราะการปฏิบัติศาสนกิจในชุมชนนั้นตองใชความละเอียดรอบคอบในทุก ๆ 
เรื่อง เชน การใชหลักธรรมในการใหคําปรึกษา การใหความชวยเหลือตาง ๆ รวมถึงความออนนอม 
เปนมิตร...” ผูใหขอมูลคนที่ 6 

 (3) ทัศนคติในการปฏิบัติศาสนกิจ (Attitude) ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการของ
หลักสูตรที่ชวยสงเสริมใหนิสิตมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติศาสนกิจ คือ รูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจทํา
ใหนิสิตไดเรียนรูวิธีการทํางานแบบบูรณาการรวมกับชุมชนและหนวยงานทองถิ่น วิธีการคิด และมี
วิธีการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยกระบวนการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข ปญหา พัฒนา 
จากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศงานที่ไดชวยคนหาศักยภาพในตนเองของนิสิต ชวยใหนิสิตมี
ทัศนคติที่ดีตอการเปนนักปกครองและนักพัฒนา เกิดความภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับงานปฏิบัติศาสนกจิ 
ซึ่งผลการสนทนากลุมไดขอมูล ดังนี้  

“...การปฏิบัติศาสนกิจไดเติมเต็มมิติการเปนนักรัฐศาสตรของนิสิตไดมากขึ้น อยางที่เพื่อน
หลายคนสะทอนมา คือ การปฏิบัติศาสนกิจทําใหรูสึกตัวได วาตองทําตัวอยางไรเมื่ออยูในชุมชน เกิด
จิตที่อยากจะชวยเหลือ/เห็นใจผูตกทุกขไดยาก ทําใหเริ่มมีจิตวิญญาณของการเปนนักรัฐศาสตรที่
อยากชวยแกปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมากขึ้น ...” ผูใหขอมูลคนที่ 1  

“...แรกๆ ไมอยากปฏิบัติศาสนกิจ เพราะคิดวาอยาก แตพอไดลองลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจ
แลว ทําใหเห็นมิติของจิตวิญญาณ โดยเฉพาะในเรื่องของการใหการชวยเหลือการสนับสนุนทางดาน
จิตใจ ในทั้งเคสที่ประสบกับภาวะซึมเศรา และวิตกกังวลจากวิกฤตโควิดระบาด ที่พระสงฆมีบทบาท
สําคัญในการใชหลักธรรมคําสอนมาชวยเยี่ยวยาจิตใจ...” ผูใหขอมูลคนที่ 2  
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  “...การปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชนและหนวยงานทองถิ่น ทําใหทัศนคติในเรื่องของการมอง
คนและองคกรภาครัฐเปลี่ยนไป เดิมทีนิสัยสวนตัวจะตัดสินวาคนในหนวยงานทํางานไมโปรงใสและ
ลาชา แตการมาปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ ทําใหเราเปลี่ยนทัศนคติใหม ในเรื่องของการมองคนและองคกร 
มองตามที่เปนจริง เพราะคนแตละคนแตกตางกัน และหนวยงานรชาการมีลําดับชั้นขั้นตอนการ
ดําเนินงาน จึงตองใชเวลาในการดําเนินการ ทําใหคิดไดวาสิ่งที่เราควรทํา คือ การมองขอดีของคน มอง
ขอดีขององคกรที่เราทํางานรวมดวย จะทําใหเรามีความสุขมากยิ่งขึ้น...” ผูใหขอมูลคนที่ 3 
 อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อใหนิสิตสามารถนํา
ความรูภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในการปฏิบัติศาสนกิจรวมกับชุมชนและหนวยงานทองถิ่นได คือ 
ปจจัยภายในของนิสิตที่เกิดจากภาวะทางจิตใจที่ไมมั่นคงเนื่องจากไมมีประสบการณฝกปฏิบัติงานจรงิ
มากอน จึงสงผลใหเกิดความรูสึกวิตกกังวล ความกลัว ทอแท ซึ่งลวนเปนความรูสึกเชิงลบ และสิ่ง
เหลานี้ลวนเปนปจจัยภายในตัวบุคคลที่ขัดขวางการพัฒนาตนเองของนิสิต ซึ่งผลการสนทนากลุมได
ขอมูล ดังนี้  

“...ในชวงกอนออกปฏิบัติศาสนกิจก็จะรูสึกกังวลวาจะตองเจออะไรบาง ทั้งลักษณะการ
ทํางานที่คิดวาแตกตางกับการเรียนในหลักสูตร ทั้งกับเจาหนาที่ในหนวยงานทองถิ่น...” ผูใหขอมูลคน
ที่ 2  

“...ตอนนั้นรูสึกคอนขางหนักใจ เพราะไมเคยทํางานรวมกับหนวยงานทองถิ่นมากอน ปรบัตวั
ไมได ไมเขาใจการทํางานมากอนเลยไมรูวาจะนําสิ่งที่เรียนมาเอาใชในการทํางานไดอยางไร ทําใหกงัวล
วาตนเองจะทําออกมาไดไมดี ซึ่งในชุมชนเปนการทํางานกับกลุมเปาหมายที่ไมสามารถคาดเดาไดวาจะ
ใหความรวมมือและโครงการจะสําเร็จหรือไม...” ผูใหขอมูลคนที่ 4  

 “...การปฏิบัติศาสนกิจก็เหมือนกับการไปทํางานจริงรวมกับชุมชนและหนวยงานภาครัฐ สิ่ง
ที่กังวลอยางแรก คือ เรื่องของการประสานงานเพื่อยื่นโครงการ การประชุม การทําประชาคม การลง
พื้นที่ภาคสนาม เพราะเปนครั้งแรกที่ไดออกไปทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงานทองถิ่น ทําใหการ
ทํางานของเราคอนขางไมราบรื่น เกิดความเครียดมากหลายๆ อยาง...” ผูใหขอมูลคนที่ 4  

“...คิดวาตนเองนาจะทําไมได เพราะไมเคยทําโครงการที่ไดรับทุนมากอน และเงื่อนไขของทุน
จากสสส. คือใหนิสิตเขียนโครงการขอทุนจากทองถิ่นในสวนของทุนสป.สช. ทําใหกังวลวาโครงการที่
เขียนขอทุนไปนั้นจะผานหรือไม...” ผูใหขอมูลคนที่ 6  

“...ความรูสึกตอการปฏิบัติศาสนกิจ อันดับแรก คือรูสึกเครียด/เหนื่อย แตในความเหนื่อยนั้น
ก็แฝงไปดวยสิ่งที่มีประโยชนหลายอยาง รวมถึงความสุขที่ไดชวยเหลือผูที่มีปญหาดวยตนเอง และ
อาจารยคอยแนะนํา/ใหคําปรึกษาเสมอในสิ่งที่เราทําไมถูกตอง อาจารยก็จะคอยเตือนใหเราปรับปรุง
แกไขพัฒนาตัวตนใหดีขึ้น...” ผูใหขอมูลคนที่ 2  
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 แนวทางการพัฒนา ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อใหนิสิต
สามารถนําความรูภาคทฤษฎีไปประยุกตใชในการปฏิบัติศาสนกิจใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไดดี
ยิ่งขึ้น คือ  

(1) ความรูดานรัฐศาสตร (Knowledge) มีขอเสนอแนะใหเติมเต็มองคความรูภาคทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการใหแนวคิดพื้นในการ ปฏิบัติงานปกครองและพัฒนาชุมชนเฉพาะรายกลุม และชุมชนที่เปน
แนวความคิดสมัยใหม เพราะกลุมเปาหมายมีความแตกตางทางปจเจกบุคคลและมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มเติมองคความรูควบคูไปกับการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชนและหนวยงานตางๆ ใหแกนิสิต เชน ทักษะการรางหนังสือ
ราชการ เปนตน ซึ่งผลการสนทนากลุมไดขอมูล ดังนี้  

“...เสนอใหวิชาที่เปนวิชาหลักที่ตองไปใชในการทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ควรมีการฝกราง พิมพ หนังสือราชการบาง เพราะในการปฏิบัติงานจริงจะไดมีแนวทางการ
ประสานงานในการทํางานกับชุมชนและหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเราจะตองประสานงานผานหนังสือ
ราชการในบางครั้ง ซึ่งการผานการฝกจะทําใหมีประสบการณและรูวิธีการในขั้นตอนของการทาํหนงัสอื
ราชการ...” ผูใหขอมูลคนที่ 1  

“...การเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติศาสนกิจ ควรเนนเรื่องของความรูเกี่ยวกับ
หนวยงานและการประสานงานกับชุมชนและหนวยงาน ซึ่งขณะที่เรียนจะไมมีการสอนย้ําประสบการณ
ในดานนี้...” ผูใหขอมูลคนที่ 6 

(2) ทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจ (Skill) มีขอเสนอแนะ ใหผูสอนทําการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหนิสิตไดพบกับ ประสบการณการทํางานจริงจากหนวยงานราชการ รวมถึงในกิจกรรมอื่นๆ 
รวมกับชุมชน ที่สามารถเปดโอกาสใหนิสิตไดลงมือปฏิบัติบูรณาการใชองคความรู เชื่อมโยงสูการ
ปฏิบัติการ เพื่อใหนิสิตไดนําความรูไปประยุกตใช และมีผูใหคําแนะนําชวยเหลือจะทําใหเกิด
ความรูสึกพึงพอใจและสงผลทําใหนิสิตเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการสนทนากลุมได
ขอมูล ดังนี้  

“...ในการใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาเมื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ อาจารยจะชวยนิสิต
ทุกอยางจะไมปลอยใหใหทําเองคนเดียว ทําใหนิสิตเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการทํางานรวมกับ
ชุมชนและหนวยงานทองถิ่น...” ผูใหขอมูลคนที่ 2  

“...นิสิตไดฝกพิมพหนังสือราชการเปนครั้งแรก แตโชคดีที่มีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูมีความรู
และเชี่ยวชาญดานระเบียบสารบรรณของหนังสือราชการ ทําใหนิสิตสามารถพิมพหนังสือขอสนับสนุน
ทุนโครงการ ขอความอนุเคราะหจัดกิจกรรม และเชิญรวมโครงการ ไดอยางราบรื่น...” ผูใหขอมูลคนที่ 
4  
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  (3) ทัศนคติในการปฏิบัติศาสนกิจ (Attitude) มีขอเสนอแนะ ใหมีการสงเสริมสนับสนุนแก
นิสิตมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา และเขารับการฝกอบรมทาง
วิชาชีพรัฐศาสตรในโอกาสตางๆ เชน การจัดโครงการศึกษาดูงาน, กิจกรรมฝกปฏิบัติการตางๆ เพื่อ
สังคม, กิจกรรมการบริการความรูทางวิชาการตางๆ เพื่อสังคม เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหนิสิตเกิดความรูสึก
ที่เชื่อมโยงไดถึงคุณคาการปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงการเรียนรูไดเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ 
คานิยม วัฒนธรรม ตลอดจนสถานการณตางๆ ในสังคม ไดทั้งในเชิงบวก เชิงลบ และการเปนกลาง ซึ่ง
ผลการสนทนากลุมไดขอมูล ดังนี้  

“...การปฏิบัติศาสนกิจชวยเปลี่ยนความรูสึกจากที่ไมชอบทํางานรวมกับหนวยงานทองถิ่นได 
เพราะการปฏิบัติศาสนกิจทําใหทราบถึงการทํางานที่ตองอยูภายใตโครงสรางขององคกร การทํางานที่
มีลําดับขั้นตอน เพื่อกรองงานและเพื่อความถูกตองตามระเบียบของทางราชการ...” ผูใหขอมูลคนที่ 3  

“...การไดชวยเหลือคนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทําใหอยาก
เปนนักพัฒนาที่สามารถชวยแกปญหาสังคมได และการปฏิบัติศาสนกิจนี้ยังชวยใหเราไดประสบการณ
ใหมๆ ทั้งความรูที่ไดจากการฝกและเทคนิคการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานตางๆ อีกดวย...” 
ผูใหขอมูลคนที่ 5  

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

ความรูดานรัฐศาสตร ในความรูดานรัฐศาสตร ที่ไดจากการเรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 
4 ป นิสิตมีความคิดเห็นวา ครอบคลุมเหมาะสมแลว ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ และเมื่อไดเขาไป
ปฏิบัติศาสนกิจทําใหเห็นภาพการปฏิบัติงานดานรัฐศาสตรมากขึ้น รวมทั้งไดเรียนรูลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ธรรมชาติปญหาตางๆ ของกลุมเปาหมายเปนอยางดี รวมทั้งยังสรางความเขาใจกระบวนการ วิธีการ 
ทักษะ และเทคนิคการทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานตางๆ และสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติศาสนกิจไดมากขึ้น ประกอบกับในขณะฝกปฏิบัติงานมีอาจารยที่ปรึกษาไดใหความรู 
ทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสิ่งที่นิสิตไมเขาใจรวมกับอาจารยในคณะที่คอยสนับสนุน
และใหคําแนะนําทางวิชาการตลอดเวลา จึงทําใหไดความรูและประสบการณในการทํางานรวมกับ
ชุมชนและหนวยงานทองถิ่นมากขึ้น  

ทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจ ดานทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตมีความคิดเห็นวา ได
ทักษะอยางดีมาก จากที่มีความกังวลเปนอยางมาก เพราะไมเคยมีประสบการณการทํางานรวมกับ
ชุมชนและหนวยงานทองถิ่นมากอน ทําใหประหมาไมมีความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจ จึงมีปญหา
เรื่องการปรับตัวกับการทํางาน ประกอบกับตองไปปฏิบัติศาสนกิจกับกลุมคนที่มีปญหาดานสขุภาพจติ 
และสุขภาพกายที่หลากหลาย จึงมีความกลัววาจะทําไมได และกังวลจะจับประเด็นไมไดวาเขามปีญหา
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อะไร ไมรูวาจะเอาที่เรียนมาประยุกตใชไดอยางไร แตอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในคณะก็พยายาม
มากที่สุดที่คอยใหคําแนะนําใหนิสิตไดเรียนรูทักษะการทํางานใหมากขึ้น ทําใหนักศึกษามีความกลาที่
จะแสดงออก กลาที่จะทํางานดวยตัวเองมากขึ้น สามารถนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดและ
สามารถปฏิบัติศาสนกิจไดตามเปาหมาย  

ทัศนคติในการปฏิบัติศาสนกิจ ทัศนคติในการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตมีความคิดเห็นวา 
ในขณะที่เรียนยังไมเขาถึงกับบทบาทนักรัฐศาสตรมากเทาไร แตเมื่อไดไปปฏิบัติศาสนกิจจริง เปนสิ่ง
เติมเต็มมิติการเปนนักรัฐศาสตรไดมากขึ้น การปฏิบัติศาสนกิจไดเปลี่ยนทัศนคติใหมในเรื่องของการ
มองคนและองคกร การไมตัดสินคนและองคกร เพราะมนุษยลวนมีความแตกตางกัน และองคกรตองมี
กฎ ระเบียบ ในการใชเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น มุมมองเรื่องทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับคนและองคกร 
จึงเปนพื้นฐานของการทํางานรวมกับผูอื่น ลดอคติสวนตน และเปดมุมมองการรับรูในภาพกวางไดดี
ยิ่งขึ้น  

 
ขอเสนอแนะ  

1. ดานความรูรัฐศาสตร การเรียน การสอนในวิชาที่เปนทักษะ ควรสอนจากสถานการณจริง
หรือจิตนาการไดเสมือนจริง เพื่อไปฝกปฏิบัติงานสามารถเขาใจและนําไปประยุกตใชได  

2. ดานทักษะการปฏิบัติงาน ควรเตรียมความพรอมในเรื่องการปรับตัวกับการทํางานมากขึ้น 
เพื่อวาเมื่อนิสิตออกไปปฏิบัติ ศาสนกิจรวมกับชุมชนและหนวยงานภครัฐจะไดปฏิบัติตัวใหเหมาะสม
ได  

3. ดานทัศนคติในการปฏิบัติศาสนกิจของนักรัฐศาสตร หลักสูตรยังคงตองใชการพิจารณา 
หนวยงานที่เอื้อและใหโอกาศนิสิต ไมตีตรา ไมแบงแยกสถาบันเพราะเปนการสรางทัศนคติในการเปน
นักปกครองเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

มรณานุสติ เปนหลักการปฏิบัติประการ 1 ในอนุสสติ 10 1ของอารมณสมถกรรมฐาน 
โดยระลึกถึงความตายเปนอารมณทุกขณะลมหายใจเขา-ออก เปนอุบายใหตั้งตนอยูความไม
ประมาทและบําเพ็ญตนเปนคนดีที่สุดในขณะยังมีชีวิตอยู แมพระพุทธพจนในปจฉิมโอวาท  
ทรงตรัสวา “...อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ แปลวา...เธอทั้งหลาย จงทําหนาที่สําเร็จดวยความ 
ไมประมาทเถิด2 การฝกตั้งคําถามใหกับตัวเองบางจะเปนการดี คือ 1.ตื่นนอนถึงเขานอนควรทํา
อะไร เพื่อบริหารจัดการชีวิตในชวงแตละวันที่มี 24 ชั่วโมง 2.พรุงนี้กับชาติหนาอะไรจะมีถึง
กอนกัน เปนการตั้งโจทยเกี่ยวกับความตายที่อาจจะเกิดขึ้นไดเสมอเพียงชวงเวลานิดเดียว 
ซึ่ งอาจจะไมทันขามคืนก็ได  3.ในฐานะที่ เปนพุทธศาสนิกชนควรนําหลักมรณานุสติ 
ในชีวิตประจําวันตามสถานการณตาง ๆ โดยคํานึงถึงความตายอยูเนือง ๆ โดยมีสติและระลึกไว
เสมอวาอยากลัวตาย เตรียมตัวตาย ตายกอนตาย และตายตาหลับ เมื่อบุคคลมีความเขาใจ
มรณานุสติอยางถองแทแลวรับขวนขวายดวยการประกอบกุศลกรรมดํารงตนอยูในหลักแหง
ความไมประมาทในชีวิตคือประพฤติปฏิบัติตนในการทําความดีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ไดแก 

                                                             
1 สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภะมหาเถระ), การทําสมาธิแบบสมถะ คือ การทําใหจิตตั้งมั่น

อยูในอารมณเดียว แนวแนจนเกิดสมาธิ ทําไดหลายวิธี แลวแตความถนัดและอัธยาศัยแตละบุคคล ใน
คัมภีรวิสุทธิมรรคทานกลาวไว 40 วิธี คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 อนุสสติ 10 อัปปมัญญา 4 อรูป 4 จตุ
ธาตุววัฎฐาน 1 และอาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระพุทธโฆสะเถระ, วิสุทธิมรรค, 
พิมพครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรพริ้นติ้ง จํากัด, 2546) หนา 182-183. 

2 ที.ม.(ไทย) 10/218/166. 
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ทานมัย (การใหทาน) สีลมัย (การรักษาศีล) และภาวนามัย (การเจริญสมถกัมมัฏฐานและ
วิปสสนากัมมัฏฐาน) และบุญกิริยาวัตถุอีก 7 ขอ ไดแก อปจายนมัย (บุญสําเร็จดวยการออน
นอมถอมตน) ไวยาวัจจมัย (บุญสําเร็จดวยการขวนขวายในกิจที่ชอบ) ปตติทานมัย (บุญสําเร็จ
ดวยการใหผูอื่นมารวมทําบุญกับเรา) ปตตานุโมทนามัย (การอนุโมทนาสวนบุญ) ธรรมสวนมัย 
(บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม) ธรรมเทศนามัย (บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม) และทิฏุชุกรรม 
(การทําความเห็นใหถูกตอง เหมาะสม) ทั้งหมดเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ 
 ดังนั้น มรณานุสติจึงเปนหลักปฏิบัติที่สําคัญของบุคคลผูตั้งตนอยูในความไมประมาท 
ในความตาย มีความพรอมและบริหารจัดการชีวิตอยางเหมาะสมดวยการดําเนินชีวิตให
สอดคลองกับหลักการทําความดีงามดวยการใหทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เปนตน  
อยางสม่ําเสมอดังนี้แลวจะไดช่ือวาเปนผูเขาถึงมรณานุสติอยางแทจริง 

คําสําคัญ : มรณานุสติ : บั้นปลายแหงชีวิต 
 
 
Abstract 

Considered the first practice of 10 constant mindfulness, the 
contemplation of death (Maraṇasati) has placed emphasis on tranquility 
meditation; the concentration of the idea of death. It is also Buddhism’s 
strategy to make people to avoid heedlessness, be good, and moral. Although 
the Lord Buddha gave the final advice “All of you must not be reckless.”, asking 
yourself the following questions is necessary. 1. What should I do to manage 
my 24-hour day? and 2. Which comes first, tomorrow or the next life? (The 
second question is based on death since human’s life is uncertain.) Buddhists 
should apply Maraṇasati in their daily life by focusing on mindfulness of death, 
preparing for death, and dying in peace. When they clearly understand 
Maraṇasati, they can avoid heedlessness and make merits according to 
Punnakiriya-vatthu 10, consisting of Punnakiriya-vatthu 3 ( meritorious action 
consisting in giving or generosity, meritorious action consisting in observing the 
precepts or moral behavior, and meritorious action consisting in mental 
development) and Punnakiriya-vatthu 7 (humility, rendering services, rejoicing in 
others’ merit, sharing or giving out merit, teaching the doctrine or showing truth, 
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listening to the doctrine or right teaching, and straightening one’s views or 
forming correct views).  

Regarded as one of vital Buddhist principals, Maraṇasati, therefore, help 
individuals to be aware of heedlessness and death. It provides them the 
readiness and good life management. Additionally, practicing Maraṇasati is in 
line with the principles of doing good things, keeping precepts, and practicing 
Dharma. 

Keywords : Maranasati : the End of Life 
 
 
ความนํา 

มนุษยทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ลวนแลวแตมีสภาพที่ตองอาศัยและแสวงหาปจจัยสี่ใน
การหลอเลี้ยงชีวิตใหอยูรอดดวยการประกอบอาชีพตาง ๆ เพื่อนํามาซึ่งเครื่องอุปโภคและ
บริโภคที่จําเปนแกชีวิตนั้นอยางไมหยุดหยอน จนบางครั้งอาจจะไมเขาใจหรือไมทันไดตระหนัก
ถึงความเปนเจริงของชีวิตที่มีเบื้องตนและที่สุดวาเปนอยางไร เพราะไปใหความสําคัญเฉพาะ
เบื้องกลาง คือ การเปนอยูในแตละวัน เดือน ปมากกวาสองประเด็นดังกลาว ภาวการณเชนนี้
เอง จึงตองพยายามเรียนรูใหเขาใจแกนแทของชีวิตดวยชองทางที่เปนสัมมาทิฏฐิหรือถูกตอง
ตามความเปนจริง เพื่อเปนครรลองสูความเปนผูรูตื่นและเขาถึงสัจธรรมของชีวิต 

พระพุทธศาสนามีหลักสําคัญประการหนึ่งที่ไดกลาวถึงประเด็นมรณานุสติคือการ
พิจารณาความตายเปนอารมณกัมมัฏฐานเพื่อเปนอุบายใหเกิดความเบื่อหนายคลายทุกขอันจะ
สงผลตอการนําตนไปสูแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม จึงเปนเหตุผลที่สําคัญที่ตองสรางความชัดเจนใน
ที่นี้เสียกอนเปนเบื้องตนวา มรณานุสตินั้นคืออะไร เพราะวาแตละคนมีทาทีตอมรณานุสตินี้
แตกตางกัน กลาวคือ 1.บางคนไมเคยนึกถึงความตาย 2.บางคนนึกถึงเปนบางครั้ง 3.บางคนนึก
ถึงบอย ๆ 4.บางคนนึกถึงทุกขณะลมหายใจ (มรณานุสติ) ซึ่งในประเด็นสุดทายนี้เองที่ทรง
มุงเนนใหพุทธบริษัท 4 ไดนําไปพิจารณาอันจะเปนเครื่องระงับอาสวะกิเลสทั้งปวง สวนประเดน็
ที่วา ในที่สุดทุกคนตองตายนั้น จะตายอยางไร คําตอบคือ3 

                                                             
3 เฉก ธนะสิริ, ทําอยางไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข, พิมพครั้งที่ 76, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท คราฟแมนเพรส จํากัด, 2539), หนา 235-237. 
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1.ตายดวยหมดลมหายใจไปเฉย ๆ 2.ตายดวยเสนเลือดในสมองแตก 3.ตายดวยเปน
หวัดมีไข 4.ตายดวยโรคมะเร็ง 5.ตายดวยโรคติดเชื้อ 6.ตายดวยอุบัติเหตุ สําหรับสิ่งที่ทําใหอายุ
สั้นหรืออายุยืนนั้น คือ “ความตาย” สาเหตุของความตายทางวิทยาศาสตรนั้น จําแนกได 7 
อยาง คือ 1.ตายดวยโรคมีเชื้อ เชน วัณโรค อหิวาต คอตีบ บาดทะยัก ไวรัส เปนตน 2.ตายดวย
โรคไมมีเชื้อ เชน มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เสนเลือดแตก เปนตน 3.ตายดวยโรคจาก
สารมีพิษ เชน โรคพิษสารตะกั่ว ปรอท แมงกานีสหรือถูกวางยาพิษตาง ๆ 4.ตายดวยโรคจาก
สิ่งแวดลอม เชน อากาศแปรปรวน หนาวจัด รอนจัด ความกดดันอากาศสูงหรือต่ํา และมลพิษ
ตาง ๆ ทางอากาศและอาหาร 5.ตายดวยการกินอาหารมากไป เชน โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ 
6.ตายดวยการขาดแคลน เชน ขาดอาหาร ขาดไวตามิน ขาดเกลือแร 7.ตายดวยอุบัติเหตุ 
อัตวินิบาตหรือฆาตกรรมหรือภัยสงคราม4 สวนทางพระพุทธศาสนาไดจําแนกสาเหตุแหงการ
ตาย คือ 1.อายุขัย (หมดอายุ) 2.กรรมขัย (หมดกรรม) 3.อุภยขัย (ความชรา) 4.อุปจเฉทกรรม
ขัย (อุบัติเหตุหรืออันตรายตาง ๆ)5 

อยางไรก็ตาม ถึงแมภายใตสถานการณที่โลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ไหลบาแหงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีที่รวดเร็วทันสมัย และทรงอิทธิพลมากที่สุด ที่สําคัญคอื
มุงเนนดานวัตถุนิยมเปนสวนใหญซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนในสังคม ยิ่งจะตองหา
แงมุมที่เปนเรื่องศาสนาหรือปรัชญาเปนฐานในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องมรณานุสติหรือ
ความตายไวบาง เพราะบางคนไมเคยนึกถึงความตายหรือคุนเคยกับการตายของคนอื่นเปนสวน
ใหญ ดังนี้น ความตายจึงเปนมิติในการยอนแยงหรือมุมมองที่เปนจุดจบของชีวิตเพื่อเปนแรง
ตานทานตอกระแสแหงความดิ้นรนขวนขวายจะชวยใหเขาใจที่ชัดเจนและลึกซึ้งถึงคุณคาของ
ชีวิตที่ไดเกิดมาบนโลกใบนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 เรื่องเดียวกัน, หนา 113-114. 
5 พระสัทธัตถะโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถะ โชติกะ มหาอภิธัมมัตถะสังคหฎีกา ปรเฉทที่ 5 เลม 

2, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธีสัทธัมมโชติกะ อภิธัมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ม.ป.ป.
,หนา 268-275. 
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ความหมายของมรณานุสติ 

 ในเบื้องตน อยากใหทราบถึงความหมายของมรณานุสติหรือทรรศนะเกี่ยวกับความตาย
เสียกอน เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ดังยกมาแสดงเปนตัวอยาง ดังนี้ 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไดใหความหมายไววา ตาย หมายถึง 
สิ้นใจ สิ้นชีวิต ไมอยากอยูตอไป สิ้นสภาพของการมีชีวิต หากเปนคําประกอบทายประโยคหรือ
หนาประโยคจะมีความหมายวาแยเต็มที่ หรือยิ่งนัก เชน รอนจะตาย อุยตาย ตายแลว เปนตน6 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดใหความหมาย
ไววา มรณานุสติกรรมฐาน คือ การใครครวญถึงความตายเปนอารมณ อันเปนมรณะนั้น เปน
ธรรมอันยิ่งใหญ ที่ไมมีใครสามารถจะเอาชนะได แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งทรง
บรรลุพระธรรมอันยิ่งใหญที่ไมตาย แตก็ยังตองทรงทอดทิ้งพระสรีระรางกายไวในโลก7 
 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ) ไดกลาววา มรณานุสติ หมายถึง การระลึก
ความตายดวยความไมประมาท ไมเผลอลืมแลวทําชีวิตใหมีคามีราคาและเปนเครื่องชวย
เตือนสติใหตั้งอยูกับความดีงามถูกตองเสมอ8 
 ว.วชิรเมธี ไดกลาวา ความตายเกิดขึ้นงาย ๆ และเปนสิ่งที่พรอมจะเกิดขึ้นได
ตลอดเวลาหลากหลายรูปแบบ ถูกรถชนก็ตาย ถูกยิงก็ตาย จมน้ําก็ตาย หัวใจวายก็ตาย ขาดน้ํา
หลาย ๆ วันก็ตาย ขาดอาหารก็ตาย ขาดอากาศก็ตาย หายใจเขาไมหายใจออกก็ตาย หากคน
ใกลตัวของเราตองมีอันพลัดพรากจากไป ก็ไมควรเสียใจไปมากกวานี้ เพราะนี่คือธรรมดาของ
ชีวิต มีพบมีพราก มีจากมีเจอ ความตายเปนเรื่องปกติ เกิดขึ้นเปนธรรมดา เปนบทเรียนชีวิตที่
เราจะตองเรียนรูและผานไปใหได ขอใหคิดเสมอวา วันนี้อาจเปนวันสุดทายของเรา ทําอยางไร
ใหชีวิตนี้ดีที่สุด คุมคาที่เกิดมาบนโลกใบนี้ เราไดทําดีกับคนที่เรารักเพียงพอหรือยัง เมื่อความ
ตายและการพลัดพราก รออยูขางหนา เราจะรัก โลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา เคียดแคน ชิงชัง
ไปเพื่อสิ่งใด9 

                                                             
6 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นส จํากัด (มหาชน), 2556), หนา 495. 
7 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, พิมพครั้ง

ที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพสวย จํากัด), 2549, หนา 26. 
8 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), ความตายที่ทานยังไมรู, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

ม.ป.ป.) 
9 ว.วชิรเมธี, หนึ่งคนตายลานคนตื่น (ฉบับปรุงปรุง), (นนทบุรี: ปราณ, 2555), หนา 1-2. 
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 สุภีร ทุมทอง ไดใหความหมายไววา มรณสติ หรือ มรณานุสติ มรณะ รวมกับ สติ คํา
วา มรณะ แปลวา ความตาย สติ แปลวา ความระลึกได นึกถึง ใสใจถึง ไมลืม มรณสติ แปลวา 
ระลึกถึง ความตาย ใสใจความตาย ไมลืมความตาย ใชคําวา มรณานุสติก็ได มีคําวา อนุ เขามา
ดวย อนุสสติ แปลวา มีสติบอย ๆมีสติเนือง ๆ ไมไดขาด ไมเวน ระลึกถึงตลอด ทําใหเปนคนไม
ประมาท มรณสติ เปนช่ือของสติชนิดหนึ่ง ที่อาศัยสภาวะคือความตายเปนอารมณ ความตาย
โดยสภาวะเปนปรมัตถ สติระลึกถึงความตาย มีความตายเปนอารมณ เปนเครื่องระลึกนึกถึง 
ระลึกบอย ๆ ก็เรียกวา “มรณา”10 
 สุชญา ศิริธัญภร ไดใหความหมายไววา ความตายเปนการทอดทิ้งรางกายหรือการขาด
สิ้นชีวิตในภพหนึ่ง ๆ หรืออาจกลาวไดวา ความตาย คือ การหมดสิ้นลมหายใจ ความขาดสูญ
ของชีวิตในภพหนึ่ง ๆหรือการที่รางกายแตกสลาย ไมมีการเคลื่อนไหว อวัยวะทุกสวนหยุดการ
ทํางานลง11 
 สรุปไดวา มรณานุสติ คือ ความระลึกถึงความตายทุกลมหายใจทั้งเขาและออก เพื่อ
เปนอุบายใหตั้งอยูในความไมประมาทในการดําเนินชีวิต จนเปนเหตุใหละกิเลสทั้งปวง มีความ
โลภ โกรธ และหลง เปนตน และหันมาทําความดีงาม มีการใหทาน รักษาศีล และเจริญจิต
ภาวนากอใหเกิดสิ่งประเสริฐและคุณคาสําหรับชีวิตตอไป 

ประเด็นคําถามที่ไมเคยตั้งไวจึงไรคําตอบ 

ในเมื่อการดําเนินชีวิตตามชะตากรรมที่ขับเคลื่อนไปตามกระแสสังคมและโลกครอบงํา
อยูตลอดเวลาเชนนี้ คนสวนใหญจึงแทบไมไดกระดิกตัวและนึกถึงมรณานุสติอยางลึกซึ้งและ
ถูกตองตามความเปนจริง ทั้งยังคงดําเนินชีวิตใหผานพนไปแตละวันๆซ้ําแลวซ้ําเลาอยางปกติ 
แตหากพิจารณาใหละเอียดแลวอาจจะตองตั้งประเด็นคําถามกับตนเองเอาไวบางก็ดี ดังที่ไดยก
มาแสดงเปนแนวทาง ดังนี้ 

1.ตื่นนอนถึงเขานอนควรทําอะไร 
2.พรุงนี้กับชาติหนาอะไรจะมีถึงกอนกัน (อะไรที่เปนความเสี่ยง โรคภัยไขเจ็บ โควิด

ฯลฯ) 
3.ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชนควรนําหลักมรณานุสติในพระพุทธศาสนาควรเขาไปมี

บทบาทเรื่องนี้อยางไร 
4.หลักแหงความไมประมาทในชีวิต โดยเฉพาะในยุคโควิด 19 

                                                             
10 สุภีร ทุมทอง , มรณสติในพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ), 

2555, หนา 10-11. 
11 สุชญา ศิริธัญภร , คูมือตายดี, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, 2542), หนา 40. 
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1. ตื่นนอนถึงเขานอนควรทําอะไร 

ในชวงเวลาของแตละวันคืนที่ลวงไปนั้นแตละคนมีเวลาเทาเทียมกันคือ 24 ชั่วโมง 
หากแตการใชชีวิตในชวงเวลาดังกลาวไมเทากัน ทั้งนี้เปนไปตามบทบาทหนาที่และบริบทตาม
สภาพแวดลอมที่แตละคนเปนอยู เมื่อเปนเชนนี้ จึงควรนําหลัก.....มาพิจารณาและปฏิบัติที่วา 
วันคืนลวงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู นั่นหมายความวา เปนการทบทวนบทบาทหนาที่ของตน ๆ 
อยูเนือง ๆ ตั้งแตเชาถึงเขานอนตอนกลางคืนใหทําหนาที่ตาง ๆ ดวยความขยันหมั่นเพียรดวย
ความเรียบรอยดีงาม เพื่อสรางสรรคบําเพ็ญในสิ่งที่ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมอยางเหมาะสม 

ในเรื่องการบริหารจัดการเวลาในหนึ่งวัน คือ 24 ช่ัวโมงนี้มีทานผูรูไดแบงไว 3 ชวงๆละ
8 ชั่วโมง ดังนี้ 

 1.2 ใชเวลาสําหรับการพักผอนนอนหลับ 8 ชั่วโมง โดยธรรมชาติแลวรางกายเรา
ตองการพักผอนวันละ 6-8 ชั่วโมง เพื่อการซอมแซมสวนที่สึกหรอของระบบตาง ๆ ที่มีความ
สลับซับซอน 

 1.2 ใชเวลาสําหรับการทํางาน 8 ชั่วโมง ตามอาชีพของตน ๆ ที่เปนไปเพื่อการ
ดํารงชีวิต 

 1.3 ใชเวลาสําหรับทํากิจกรรมอื่น ๆจิปาถะ 8 ชั่วโมง โดยมากจะใชเวลานี้เพื่อกิน 
เที่ยว เลน ออกกําลังกายและอื่น ๆ ตามอัธยาศัย 

ดังนั้น การทบทวนอยูเนือง ๆ ในวันหนึ่งๆวาอะไรที่เปนกิจควรทํากอนทําหลังจะทําให
ชีวิตมีกรอบและระเบียบที่ชัดเจน จะไมเถลไถลไปนอกลูนอกทางซึ่งจะทําใหเสียเวลาและโอกาส
ที่ดีไปอยางนาเสียดายอนึ่ง การพิจารณาวาตื่นนอนถึงการเขานอนควรทําอะไรที่เปนสิ่งดีมี
ประโยชนอยูเนือง ๆ เชนนี้ เปนการย้ําเตือนใหตนเองไดตระหนักอยูเสมอวา การดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีคุณคานั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนที่สุดและไมควรมองขามอยาง
ยิ่ง  

2. พรุงน้ีกับชาติหนาอะไรจะมาถึงกอนกัน 

คงเคยไดยินกันบางแลวในประเด็นเกี่ยวกับพรุงนี้กับชาติหนาอะไรจะมาถึงกอนกัน 
ถึงแมจะเปนคําถามเชิงปรัชญาชีวิตที่นาคิดแตก็ไมควรละเลยเพิกเฉยหรือไมใสใจเสียทีเดียว 
เพราะเปนการตั้งโจทยใหกับชีวิตตนเองที่ดีที่สุด ลองคิดดูเถิดวา ถานํามาพิจารณาบอย ๆ ถึง
ประเด็นนี้อยางนอยวันละครั้งสองครั้งหรือมากกวานั้นก็ได จะสงผลดีแกชีวิต เพราะเปนวิธีคิดที่
ตั้งอยูบนฐานแหงความไมประมาท และเปนการนําไปสูการออกแบบวิถีชีวิตหรือตาราง
ชีวิตประจําวันในชวงเชาสายบายเย็นไดดีไมนอย เนื่องจากวาคนสวนใหญมักเขาใจผิดเสมอวา
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วันพรุงนี้อยูแคเอื้อมไมกี่ชั่วโมงยังไงก็ตองมาถึงซึ่งยึดเอาปฏิทินเปนหลักคิดวันแลววันเลาเหมอืน
ที่ผานมาสวนชาติหนานั้นเปนเวลาที่อยูหางไกลนับสิบปหลายสิบปที่เนิ่นนานมาก ยังไมตอง
ผลีผลามรีบรอนทําอะไร ปลอยใหเวลาผานไปเรื่อย ๆ โดยไมตองคิดทําอะไร เมื่อเปนเชนนี้ก็จะ
ไมสามารถกําหนดเปาหมายของชีวิตที่ควรจะไปใหถึงในแตละระดับ ซึ่งไมไดกําหนดไวตั้งแต
แรก วันเวลาที่ขยับลับเลื่อนไปอยางนี้จึงเปนสัญญาณที่อันตรายมาก เพราะเปนการตั้งอยูใน
ความประมาท(ในเวลา)อยางใหญหลวง ดังนั้น เวลาที่เราจะตองตายจึงเปนสิ่งที่ไมแนนอน แต
สิ่งที่แนนอนคือความตายน่ันเอง 

3.ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชนควรนําหลักมรณานุสติในพระพุทธศาสนาควรเขา
ไปมีบทบาทเรื่องน้ีอยางไร 

 แทที่จริงแลว เรื่องราวเกี่ยวกับความตายนี้ไมใชเปนเรื่องที่แปลกและใหม เพราะเปน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตามที่รูๆกันอยูแลว แตเรื่องความ
ตายน้ีก็ยังเปนสิ่งที่คนสวนใหญซึ่งยังเปนปุถุชนอยูยังมีความกลัวเปนปกติ เรียกวารักตัวกลัวตาย
นั่นเอง ความตายจึงเปนสิ่งที่คนสวนใหญพยายามวิ่งหนีทุกวิถีทาง จะสังเกตไดจากการที่เมื่อถึง
คราวเจ็บไขไดปวยดวยโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ก็จะตองหาทางเยียวยารักษาดวยการหาแพทยและ
ยาที่ดีที่สุดมาพยาบาลถึงแมจะตองเสียเวลาและคาใชจายมากเพียงใดก็ตาม 
 3.1 อยากลัวตาย คนเรากลัวสิ่งที่ยังไมเปนความจริง และยังไมมาถึง กลัวดวยความคิด
คํานึงนึกฝนเอาเอง วาจะเปนอยางนั้นอยางนี้ แตเมื่อสิ่งเหลานั้นมาถึงเขาจริง กลับไมกลัว 
คนเรากลัวตาย เมื่อเวลายังไมถึงเวลาจะตาย แตคนที่รูแนวาจะตองตาย ไมเคยบนรําพันวากลัว
ความตาย คนที่กลัวความยากจนถือพวกที่มั่งมี เห็นทาทีวาจะจนเขาจริง ๆ อาจจะฆาตัวตายก็
ได แตถาทนไปจนถึงเวลายากจนเขาจริงก็หมดกลัว และกมหนาสูตอไป คนที่กลัวความลําบาก
อยูแลวก็เห็นเปนของธรรมดา เปนการแนนอนวา คนเรากลัวสิ่งซึ่งยังไมมาถึง แตเมื่อสิ่งนั้นมาถึง
เขาจริง ๆ กลับไมกลัว พระนางมารีอังตัวเนต เจาหญิงออสเตรีย มีโชคราย ไดมาเปนราชินีของ
ประเทศฝรั่งเศส ในสมัยที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ การปฏิวัติที่เขนฆาพราชีวิตกันอยางเลือดนอง
ในกรุงปารีส พระเจาหลุยสที่ 16 พระราชสามีพาหนีพรอมกับลูก แตไปถูกจับที่ตําบลวาเรนน 
และถูกนําตัวกลับเขาปารีสในเวลากลางคืน ในเวลาถูกจับและถูกนําพระองคมา พระนางมารีอัง
ตัวเนตตกพระทัยกลัว จนเวลารุงขึ้นแลเห็นพระเกศาสีทองของพระนางเปลี่ยนเปนสีหงอกขาว
ไปทั้งพระเศียร ภายหลังที่พระราชสามีถูกประหารไปแลว พระโอรสถูกพรากไปแลว เปนตาย
รายดีอยางไรก็ไมรู ภัยอันตรายของพระนางมารีอังตัวเนตไดข้ึนถึงขั้นสูงสุด ความกลัวทั้งหลายก็
หมดไป เวลาพระนางถูกนําพระองคขึ้นชําระในศาลปฏิวัติ ทรงโตตอบอยางฉะฉาน จน
ประวัติศาสตรตองจดถอยคําไวอานกันในเวลานี้ เวลาถูกนําพระองคไปสูที่ประหาร ทรงตอวาวา
รถที่นํามารับนั้นไมสวย ไดกาวขึ้นสูที่ประหารดวยอาการอันสงบ เดินไปโดยเพชฌฆาตเขาก็
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กลาวคําขอโทษเขาอยางสุภาพแลวก็รับการประหารอยางสงาผาเผย รวมความวา เมื่อภัยอัน
แทจริงมาถึงเขาก็หมดความกลัว12 ความตายก็ เชนเดียวกัน เมื่อทราบดังนี้แลวจะได
เตรียมพรอมรับมือกับความกลัวทุกชนิดและอยาไดกลัวตายกันอีกตอไป 
 3.2 เตรียมตัวตาย มีคํากลาวของทานผูรูที่คุนหูกันเปนอยางดี ความวา “เตรียมตัวกอน
ตาย เตรียมกายกอนแตง เตรียมน้ํากอนแลง เตรียมแบงคกอนเดินทาง” เลยทําใหนึกถึง
ประเด็นการเตรียมตัวกอนตายนี้วา มีความสําคัญมากเลยทีเดียว เหตุผลก็เพราะวา หาก
เปรียบเทียบความตายที่เปนภาวะอยางหนึ่งหรือการเดินทางในวัฏสงสารแลวเราจําเปนตองมี
การเตรียมพรอมอยูเสมอ มิเชนนั้นจะทําใหการดําเนินไปไมราบรื่น เหมือนกับเวลาเราจะ
เดินทางไปที่ไหนสักแหงหนึ่ง ถาไมไดเตรียมยานพาหนะขาวของเครื่องใชหรือปจจัยที่ใชสําหรับ
การเดินทางนั้นแลว ยอมกอใหเกิดความวิตกกังวลและปญหาสารพัดที่เกิดขึ้นในระหวางการ
เดินทาง การเตรียมตัวกอนตายจึงหมายถึง การเตรียมพรอมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับตัวเรา 
ทั้งภารกิจ หนาที่ การงานใหเรียบรอยมากที่สุด แมกระทั่งการรูจักปลอยวางหรือคลายความยึด
มั่นถือมั่นในโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญนั้นเสีย เพื่อสรางความสุขสงบในใจทุกเมื่อ 
เพราะเราไมรูเลยวาความตายจะมาถึงเราในวัน เวลา และสถานที่ไหน ดังที่พระพุทธเจาตรัส
สอนเกี่ยวกับสิ่งที่เรารูไมได 5 สถานคือ 1.ไมรูวาเราจะอายุสั้นหรือยาว 2.ไมรูวาเราจะปวยดวย
โรคอะไร 3.ไมรูวาเราจะตายตอนไหน 4.ไมรูสถานที่ที่เราทอดรางกายตอนตาย 5.ไมรูวาเมื่อ
ตายแลวเราจะไปเกิดเปนอะไร จึงตรัสสอนใหตั้งอยูในความไมประมาท  
 3.3 ตายกอนตาย เปนลักษณะอยางหนึ่งที่พิจารณาถึงความตายทุกลมหายใจเขาและ
ออก กลาวคือ เปนกุศโลบายใหคลายจากความโลภ โกรธ และหลง การตายกอนตายถึงแมจะ
ไมใชการตายที่แทจริง แตเปนเหมือนซอมตายใหเกิดความเคยชิน ในเมื่อถึงเวลาจริงจะไมตื่น
ตระหนกหรือหวาดกลัวจนเปนทุกข อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด การตายกอนตาย จึงเปนเครื่อง
เตือนสติของเราไดเปนอยางดี ไมวาจะคิด พูดและทําสิ่งใด จะไดไมประมาทและพลาดโอกาสใน
การทําความดี เมื่อใดที่นึกถึงวาเราไดตายไปแลวอยูเนือง ๆ ความรูสึกที่เปนตัวตน เรา เขา จะ
หมดไป สมมติที่เปนปจจุบันที่เปนตัวตน เรา เขานั้นก็จะดําเนินไปเพื่อหนาที่และความดีงามทั้ง
ปวง ดังนี้แลว ความตายที่แทจริงในอนาคตจึงไมใชเรื่องใหมและเรื่องใหญอีกตอไป ตายกอน
ตายจึงมีคุณคาตอบุคคลผูระลึกถึงอยางมากดังที่กลาวแลว  
 ดังนั้น เราตองพิจารณามรณานุสติเปนประจํา คือ พิจารณาวาเราจะตองตายไมวันใดก็
วันหนึ่ง ความตายเปนของเที่ยง ชีวิตเปนของไมเที่ยง ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาตอไปดวยวา 
ความตายจะมาเมื่อไหรก็ได จะมาอยางไรไมมีใครรู การพิจารณามรณานุสติอยางนี้ชวยใหเราไม
                                                             

12 หลวงวิจิตรวาทการ, กําลังใจ, พิมพครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สารมวลชน จํากัด
,2534), หนา 49-50. 
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ประมาท มรณานุสติสวนหนึ่งเกิดข้ึนไดจากการที่เรารับรูขาวคราวของผูคน ปกติเวลาไดยินขาว
คนตายเราไมคอยไดนึกถึงความตายของตัวเองเทาไร เรานึกวาเปนขาว อานหนังสือพิมพ ฟง
วิทยุ ดูโทรทัศน เห็นคนตายแลวไมรูสึกอะไร แตถาเรานอมเขามาใสตัว คือตระหนักวาเรา
อาจจะเจออุบัติเหตุที่นาสยดสยองก็ได อาจเจอแผนดินไหว รถแกสระเบิดหรือวาเครื่องบินตก
เมื่อไหรก็ได ถาเรานอมเขามาใสตัวแบบนี้เราจะเกิดความไมประมาทในชีวิต13 
 3.4 ตายตาหลับ เปนสํานวนคําสอนที่เปนขอสรุปของชีวิตที่ดีมากประการหนึ่ง ดู
เหมือนจะทําใหคนที่ไดยินไดฟงแลวรูสึกหมดหวง แตถึงกระนั้นก็ตาม ความเปนจริงแลวเปนสิ่ง
ที่ไมงายและไมยาก ถาหากพิจารณาใหเขาถึงมรณานุสติอยางลึกซึ้ง เพราะวา การตายตาหลับ
ไมใชหลับเฉพาะเพียงหลับตาธรรมดา ๆที่เปนรูปกายเพียงอยางเดียวแตหมายถึงใจหลับดวย ไม
มีขอแมหรือเงื่อนไขเพื่อจะตองตื่นข้ึนมาเพื่อรับรูปญหาสารพัดในมนุษยโลกที่ผานมาอีกตอไป 
การตายตาหลับ จึงทําเปนคําสอนที่ปลดปลอยพันธนาการทั้งปวงในหวงมโนสํานึกจวบจนจิต
ดวงสุดทายที่ดับดิ่งลงสูความตายอยางสงบ 
 ความยึดติดในตัวตนของเราเปนเหตุใหเรา “รักตัวกลัวตาย” เมื่อเกิดทุกขเวทนาอาการ
เจ็บ ปวด เมื่อย ชา ในระหวางการปฏิบัติแมเพียงเล็กนอย ก็เริ่มกังวลกลัวความเจ็บปวด เมื่อ
ทุกขเวทนาแรงกลาขึ้น ก็เริ่มฟุงซานกลัวตาย เราจึงควรตั้งสติใหรูเทาทันความฟุงซานนั้น ไมมี
ใครเคยตายเพราะการปฏิบัติธรรม ตรงกันขามครูบาอาจารยมักกลาววา ทุกขเวทนาเปนกุญแจ
ที่ไขประตูสูพระนิพพาน เมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ควรวางความกลัวตายลงเสีย แลวตามดู
ทุกขเวทนาที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง จะสามารถพัฒนาจนเกิดปญญาญาณได14 
 ดวยเหตุผลที่ตองใชหลักมรณานุสติโดยอุบาย คือ อยากลัวตาย เตรียมตัวตาย ตาย
กอนตาย และตายตาหลับ ดังกลาวขางตน จะเปนเครื่องบรรเทาทุกขอันเกิดแตความตายลงไป
มากเลยทีเดียว เพราะความเคยชินและเปนมิตรกับความตายจะชวยสรางบรรยากาศที่ธรรมดา
เสมือนวาเปนปกติ ไมวาวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสักกี่วัน เดือน ปเรากับภาวะความตาย
เปนสิ่งที่คูกันตลอดไป 

 

 

 
                                                             

13 พระไพศาล วิสาโล, เหนือความตาย จากวิกฤตสูโอกาส, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : 
หางหุนสวนสามลดา), 2551 หนา 112. 

14 พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต, คูมือการเจริญสติปฏฐาน, พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : ม.
ป.ส.), 2551, หนา 20. 
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4.หลักแหงความไมประมาทในชีวิต  

นอกจากการใชหลักมรณานุสติเปนอารมณของสมถกัมมัฏฐานเพื่อเปนอุบายใหใจสงบ
ระงับจากอาสวะกิเลสแลว ในทางตรงกันขามก็ตังอยูในความไมประมาทและหมั่นอหาโอกาส
สรางคุณงามความดีกอนที่ยังไมตาย ดังคํากลาวที่วา “เกิดมาทั้งทีทําดีใหได จะตายทั้งทีฝากดี
เอาไว” ซึ่ง คําวา “การทําความดี” น้ัน เมื่อใหคําจํากัดความใหเขาใจงาย ๆ สั้น และกะทัดรัด 
และชัดเจนแลว หมายถึง การทํากาย วาจา และใจใหอยูในสิ่งที่ดีงาม หรือการไมทําตนและ
ผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน วุนวาย สําหรับกรอบในการทําความดีนี้ จะเรียกวาบุญก็ไมผิด การ
ทําความดีในแงหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ไดแก การใหทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา การ
ปฏิบัติในหลักของบุญกิริยาวัตถุ 3 โดยอธิบายใหเขาใจพอสังเขปตามลําดับ ดังนี ้

บุญกิริยาวัตถุ 3 สิ่งที่เปนที่ตั้งแหงการบําเพ็ญบุญ เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ โดยยอมี 3 
อยาง15 คือ  

1.ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 
2.สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล  
3.ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา  

1.ทานมัย คือบุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน หมายถึงการทําบุญดวยการใหปน
สิ่งของ 16แบงยอยตามลักษณะออกเปน 2 อยาง คือ อามิสทาน กับธรรมทาน แบงตามบุคคลที่
เกี่ยวของมี 2 ประเภทคือ ทายกกับปฏิคาหก และแบงตามเจตนาการใหทานออกเปน 2 อยาง
คือ แบบเจาะจง(ปาฏิบุคลิกทาน)กับไมเจาะจง (สังฆทาน) องคประกอบที่สําคัญของการใหทาน
ทุกชนิดน้ัน มีอยู 3 ประการ ไดแก 

1.1 ทายก คือ ผูให การใหทานมีผลมาก ผูใหควรประกอบดวยเจตนา 3 อยาง คือ 
บุพพเจตนา กอนใหเจตนาดี มุญจนเจตนา ขณะใหมีเจตนาดี และอปราปรเจตนา หลังจากให
แลวมีเจตนาดี17 

1.2 ปฏิคคาหก คือ ผูรับ เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม มีคุณงามความดี 
1.3 วัตถุทาน คือสิ่งของที่ใหทานนั้น เปนของที่ไดมาดวยความบริสุทธิ์ สุจริต มี

ความเหมาะสมและเกิดประโยชนตอผูรับ 

                                                             
15 ช.ไมตรีจิต, คูมือธรรมวิภาค น.ธ.ตร,ี (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนเลี่ยงเซียงจงเจริญ, ม.ป.ป.), 

หนา 39. 
16 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ 8, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หนา 110. 
17 ม.อุ.อ. (ไทย) 3/376/225-227. 
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นอกจากนี้ หลักการทําบุญตองมีวิธีการที่เหมาะสมซึ่งผูรูไดกลาวไวเพิ่มเติมวาการ
ทําบุญตองมีเทคนิค 16 ประการ คือ 

1.ใหเปนของสวนรวม เพื่อที่ทานของเราจะไดขยายกวางมากที่สุด 
2.ใหดวยมือของตน เพราะจะไดความปลาบปลื้มปติยินดีมากกวาใชใหผูอื่นทํา 
3.ใหของที่ผูรับตองการ เชน ใหผาหมแกคนยากจนในฤดูหนาว ใหอาหารแกผู

ยากไรหิวโหย ซึ่งผูรับจะประทับใจมาก 
4.ใหของสมควรแกผูรับ เชนไมควรถวายเหลาหรือบุหรี่แกพระสงฆ 
5.เลือกผูรับแลวจึงให เลือกผูที่มีคุณธรรมสูงสุดเทาที่จะหาได 
6.ใหของสะอาด คือ หาไดมาโดยบริสุทธิ์ ไมไปคดโกงใครมา 
7.ใหของที่ประณีต คือ ของดีมีคุณภาพสูงเทาที่จะหามาได 
8.ใหดวยความศรัทธาคือ ใหโดยเชื่อวาบาปบุญคุณโทษมีอยูจริง 
9.ใหดวยความเคารพใหเกียรติผูที่มารับทานจากเรา 
10.ใหตามเทศกาลตาง ๆ คือ ใหบอย ๆ ใหเปนประจํา 
11.ใหดวยจิตอนุเคราะห คือ ใหดวยจิตเมตตาสงสาร 
12.ใหดวยการไมเบียดเบียนคน ไมเบียดเบียนผูอื่น (ไมรีดไถผูอื่นมาทําบุญ) 
13.กอนใหก็ยินดี กําลังใหก็ดีใจ ใหเสร็จแลวก็ภาคภูมิใจ 
14.ทําบุญเองดวย ชักชวนผูอื่นเองดวย อํานวยความสะดวกแกผูอื่นดวย 
15.มีความยินดีขณะที่ทําดวยปญญา เกิดความรูสึกอยากทําเองโดยไมตองรอให
ใครมาชักชวน 
16.ใหทําในขณะจิตแรกที่คิดจะทํา คือรีบทําบุญเร็ว ๆ อยาไดรีรอชักชา18 

2.สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล หมายถึง ทําบุญดวยการรักษาศีลหรือ
ประพฤติดี19อยางต่ํามีศีล 5 คนมีศีลหมายความวา การที่คนตั้งอยูในวินัย เริ่มดวยศีล 5 ซึ่งทํา
ใหสังคมมั่นคงปลอดภัย อาชญากรรมแทบไมมีเหลือ คนสามารถดําเนินชีวิต และทํากิจกรรม
ตาง ๆ ไดสะดวกคลองตัว ไมติดขัดหวาดกลัว20 ทานสอนวาพึงควบคุมตนเองใหไดในทางกาย
และวาจากอนเปนอยางนอย ดวยการประพฤติตามหลักศีล 5 คือ 

                                                             
18 รวีโรจน ศรีคําภา, พุทธธรรมนําชีวิต, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2558), หนา 88. 
19 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 110. 
20 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแหงสังฆะ, พิมพครั้งที่ 5, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545 ), หนา 10. 
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 2.1 เวนจากปาณาติบาต ละเวนการฆาและการสังหาร ไมประทุษรายตอชีวิต
และรางกาย 
 2.2 เวนจากอทินนาทาน ละเวนการลักขโมยเบียดเบียนแยงชิง ไมประทุษราย
ตอทรัพยสิน 
 2.3 เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ละเวนการประพฤติผิดในกาม ไมประทุษรายตอ

ของรักของหวงแหน อันเปนการทําลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนวงศตระกูลของเขาให
สับสน 
   2.4 เวนจากมุสาวาท ละเวนการพูดเท็จโกหกหลอกลวง ประทุษรายเขา หรือ
ประโยชนสุขของเขาดวยวาจา 

  2.5 เวนจากการดื่มสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติด อันเปน
เหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา กอความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ  

ศีลทั้ง 5 ขอ มีการไมฆาสัตวเปนตนเหลานี้ ชื่อวา ศีล 5 แปลวา ปกติ ความปกติ 5 
อยาง หมายความวา ปกติธรรมดาของคนที่เกิดมาไมฆากัน ไมลักของกัน ไมลวงเกินประเวณีกัน 
ไมโกหกกัน ไมอยากเปนคนเสียสติ ถาผูใดรักษาความปกติไวได ผูนั้นก็ชื่อวาผูมีศีล คือมีความ
ปกติ ถารักษาไวไมได ก็ช่ือวา ผูทุศีล คือผูมีปกติไมดี หรือมีปกติช่ัว เปนคนเสียปกติ ผูมีศีลกับผู
ทุศีลยอมไดรับสุขทุกขตางกันมาก ผูทุศีลยอมประสบเวรภัยทั้งในปจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ 
ยอมเสวยทุกข โทมนัส เพราะการฆาสัตว เปนตน แตผูมีศีลยอมไมประสบเวรภัย ทั้งในปจจุบัน 
ทั้งในสัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกข โทมนัส เวรภัยของผูมีศีลยอมสงบระงับ ฉะนั้นศีล 5 
ประการนี้ คฤหัสถควรรักษาเปนนิตย21 ถาเปนบรรพชิตก็งดเวนจากโทษที่ทรงบัญญัติไว แตตอง
ปฏิบัติตามขอที่ทรงอนุญาตดวยจึงจะชื่อวาเปนผูมีศีล22 จึงมีผูกลาววา ถาถือศีลยอมเปนสุขสวน
ถือสานั้นเปนทุกขดวยเหตุผลดังกลาวขางตน 

 3. ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา หมายถึง การทําบุญดวยการเจริญ
ภาวนาคือฝกฝนอบรมจิตใจ23 การเจริญภาวนานี้แยกเปน 2 ประเภท คือสมถภาวนา การ
กระทําเครื่องสงบระงับจากนิวรณ และวิปสสนาภาวนา การกระทําปญญาที่เห็นแจงชัด24 การ
เจริญภาวนา เปนการสั่งสมความดีที่ละเอียดกวาทานมัยและศีลมัยดังที่กลาวแลว เพราะเปน

                                                             
21 พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.9), อธิบายธรรมวิภาค ประเฉทที่ 1 สําหรับนักธรรม

และธรรมศึกษาช้ันตรี, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549), หนา 328. 
22 เรื่องเดียวกัน หนา 58. 
23 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 110. 
24 ช.ไมตรีจิต, คูมือธรรมวิภาค น.ธ.ตร,ี หนา 40-41. 
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เหตุใหบรรเทากิเลสที่เปนระดับกลางและละเอียด เมื่อบุคคลมีความปรารถนาความสงบและ
ความสวางของจิตพึงเจริญภาวนานี้อยูเนือง ๆ เริ่มตั้งแตการสงบระดับจากเครื่องรบกวนจิตใจ
หรือนิวรณ แปลวาธรรมอันกั้นจิตไมใหบรรลุความดี 5 อยาง25 ไดแก 

1.พอใจรักใครอารมณที่ชอบใจ มีรูป เปนตน เรียกกามฉันทะ 
2.ปองรายผูอื่น เรียกพยาบาท 
3.ความที่จิตหดหูและเคลิบเคลิ้ม เรียกถีนมิทธะ 
4.ฟุงซานและรําคาญ เรียกอุทธัจจะกุกกุจจะ 
5.ลังเลไมตกลงได เรียกวิจิกิจฉา 

จนถึงระงับกิเลสอยางละเอียดคือสังโยชน 10 26แปลวา กิเลสอันผูกใจสัตว,ธรรมที่
มัดสัตวไวกับทุกขหรือผูกไวกับผล27 ไดแก 

ก.โอรัมภาคิยสังโยชน 5 คือ สังโยชนเบื้องต่ํา เปนอยางหยาบ เปนไปในภพอันตํ่า 
1.สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นวาเปนตัวของตน เชน เห็นรูป เห็นเวทนา เห็น
วิญญาณ เปนตน 
2.วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย ความลังเล ไมแนใจ 
3.สีลัพพตปรามาส คือ ความถือมั่นสีลพรต โดยสักวาทําตาม ๆ กันไปอยางงมงาย 

เห็นวาจะบริสุทธิ์หลุดพนไดเพียงดวยศีลและวัตร 
4.กามราคะ คือ ความกําหนัดในกาม,ความติดใจในกามคุณ 
5.ปฏิฆะ คือ ความกระทบกระทั่งในใจ,ความหงุดหงิดขัดเคือง 
ข.อุทธัมภาคิยสังโยชน 5 คือ สังโยชนเบื้องสูง เปนอยางละเอียด เปนไปแมในภพ

อันสูง 
6.รูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาน หรือในรูปธรรมอันประณีต

,ความปรารถนาในรูปภพ 
7.อรูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน หรือในอรูปธรรม,ความ

ปรารถนาในอรูปภพ 
8.มานะ คือ ความสําคัญตน คือ ถือตนเปนนั่นเปนนี่ 
9.อุทธัจจะ คือ ความฟุงซาน 
10.อวิชชา คือ ความไมรูจริง,ความหลง 

                                                             
25 องฺ.ปฺจก. (บาลี) 22/72. 
26 สํ.ม. (บาลี) 19/90. 
27 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 289- 290. 
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การนั่งสมาธิ ทําใหรางกายมีสภาวะเหมือนกอนจะหลับแตไมไดหลับ มีสติรูตัวอยูเสมอ 
และทําใหจิตใจสดชื่นแจมใส สมาธิยังชวยขจัดความขัดแยงในจิตใจ ทําใหใจอยูนิ่งทามกลาง
ความสับสนวาจะเอาอยางไรดี เมื่ออยูนิ่งแลวจะเขาใจสถานการณและเรื่องราวตาง ๆ ไดดีขึ้น 
ยอมรับมันดวยความสงบและมีความสุขมากขึ้น และเปนเหตุที่ทําใหแพทยแหงมหาวิทยาลยัฮาร
วารด เขาใจวาทําไมมนุษยจึงนั่งสมาธิเปนประจําและสม่ําเสมอมากขึ้น เพราะผลการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร จากการสแกนคคลื่นสมองพบวา สมองจะมีระบบปดกั้นเรื่องราวตาง ๆ ไมให
เขามาและไมสงเรื่องเขาไปยอยในสวนลึกของเนื้อสมองอยางเคย แตทําใหระบบลิมบิค ซึ่งเปน
สวนควบคุมดานอารมณและความจําดีขึ้น ทําใหอัตราการเตนของหัวใจ ลมหายใจ และการเผา
ผลาญในรางกายเปนปกติ สมาธิชวยทําใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรคไดมากขึ้น สามารถรักษา
โรครายแรง เรื้อรัง เชน โรคหัวใจ เอดส มะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคใจสั่น คนไขโรคมะเร็ง 
เอดส และเจ็บปวดเรื้อรัง 14,000 คน ไมตองกินยาแกปวด สมาธิยังรักษาจิตใจที่ปนปวน กดดัน 
สมาธิสั้น วุนวาย ไมอยูนิ่งอีกดวย นอกจากนี้พลังของสมาธิยังสามารถรักษาคนไขที่เปนโรค
ผิวหนังอักเสบรอนแดง ใหมีผิวใสขึ้นเปน 4 เทาของผูที่ไมไดนั่งสมาธิ นักเขียนที่เคยกินยาแก
เครียดมาเกือบตลอดชีวิตเมื่อนั่งสมาธิ ก็ไมจําเปนตองพึ่งยาอีกตอไป ผูกํากับการแสดง และ
ดาราภาพยนตรฮอลลีวูด ก็นั่งสมาธิ ทําใหลดความกดดันจากอาชีพและความเปนคนดังมี
ชื่อเสียง และทําใหมีความสุขมากขึ้น รูตัวมากขึ้น มองเห็นสิ่งตาง ๆ มากขึ้น พัฒนาบุคลิกภาพ
ใหสงางามและดูมีอํานาจมากขึ้น มองเห็นตัวเองไดมากขึ้น และรูวาควรแกไขขอบกพรองของ
ตัวเองไดอยางไร เพียงแตน่ังเงียบและทําใหจิตใจสงบเทานั้น นักการเมืองที่มีชื่อเสียง เชน ฮิลลา
รี คลินตัน พูดถึงสมาธิ อัล กอร นั่งสมาธิและแนะนําใหทุกคนนั่งสมาธิดวย28เมื่อตั้งอยูในธรรม 
สิ่งที่เกิดขึ้นมาเปนประโยชนอยางทันตาเห็นนั้น ก็คือ การไมหลงตัว ไมหลงชีวิต ไมหลงวัยก็คือ
ความไมประมาทนั่นเอง29 

อยางไรก็ตาม ความสุขภายในเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจและปญญา ไมไดเกิดข้ึนกับ
ปจจัยภายนอกโดยตรง เชน ความสุขจากการมีอิสรภาพจากการถูกครอบงําและการถูกกระตุน
จากสิ่งเราภายนอก ความสุขจากความภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยูสามารถชนะใจตนเองใหทําแต
ความดี ละเวนความชั่ว ความสุขจากการเขาถึงหลักศาสนา(ศีล) การเขาถึงธรรมะ ยึดถือ
คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา ความสุขจากความสงบ(สมาธิ) ความสุขจากความไมยึดมั่น 

                                                             
28 ไทมส ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2546 อางใน ชมรมสื่อสรางสรรค : 3 , ผอนคลายใจใหชุมเย็น

ดวยสมาธิ, 2548, หนา 7-8. 
29 สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ). สุขทุกขอยูที่ใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ), 2555, หนา 108. 
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ความไมยึดติดในตัวตนและวัตถุ เขาใจความไมเที่ยงแทของชีวิตและโลก(ปญญา) เหลานี้ลวน
เปนสิ่งที่ปรานถนาของบุคคลทั่วไป 

นอกจากนี้ การทําความดียังรวมถึงการปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุอีก 7 ขอที่เหลือไดแก 
อปจายนมัย (บุญสําเร็จดวยการออนนอมถอมตน) ไวยาวัจจมัย (บุญสําเร็จดวยการขวนขวายใน
กิจที่ชอบ) ปตติทานมัย (บุญสําเร็จดวยการใหผูอื่นมารวมทําบุญกับเรา) ปตตานุโมทนามัย (การ
อนุโมทนาสวนบุญ) ธรรมสวนมัย (บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม) ธรรมเทศนามัย (บุญสําเร็จดวย
การแสดงธรรม) และทิฏุชุกรรม (การทําความเห็นใหถูกตอง เหมาะสม) เมื่อกลาวในภาพรวม 
จะเห็นไดวา การทําความดีทั้งปวงนี้ จะกอใหเกิดความสุขและความเจริญทั้งแกตนเองและผูอื่น
ทุกเมื่อ  
 
บทสรุป  

 มรณานุสติเปนหลักสําคัญขอหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรนํามา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยูเนือง ๆ ทุกลมหายใจเขาและออก เพื่อปองกันความ
ประมาทในการดําเนินชีวิต เพราะผูคนทั้งหลายมัวเมาอยูในการประกอบอาชีพหนาที่การงาน
เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวจนลืมวันลืมคืนและเคยชินอยูกับชีวิตแบบชาวโลกทั่วไป เมื่อ
เปนอยูอยางนี้จึงเปนขอจํากัดที่ยากจะกาวขามพันธนาการทั้งหลายได เมื่อวันเวลาลวงพนไป 
เวลาแหงชีวิตที่อยูในโลกนี้ก็นอยลงไปทุกขณะ เมื่อรูสึกตัววาจะตองตายในเวลาอันกระชั้นชิดก็
สายไปเสียแลว  
 ดังนั้น การเขาถึงสภาวธรรมที่เกิดจากการใชมรณานุสติ จึงเปนคุณคาและอานิสงส
อยางมาก อีกทั้งยังเปนอุบายใหทําลายกิเลสมีความโลภ โกรธ และหลง เปนตน ใหทุเลาเบาบาง
ลงแลวหันมาประกอบกุศลกรรมตาง ๆ เชน การใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เปนตน 
ยอมเปนผลใหเกิดความรมเย็นเปนสุขในปจจุบัน ในชวงสําคัญที่สุดคือในขณะเวลาที่กําลังจะ
หมดลมหายใจมรณานุสติจะนําดวงจิตใหเขาถึงสุคติภูมิอยางแนแท 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
เรื่อง แตงต้ังคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
****************** 

 เพื่อใหโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II เรื่อง “พุทธนวัตกรรม
กับการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนยุค New Normal” วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงแตงต้ังใหผูมีรายนามดังตอไปน้ี เปนคณะบรรณาธิการเอกสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress II เรื่อง “พุทธนวัตกรรมกับการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนยุค New 
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๓. พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.   กองบรรณาธิการ 
๔. พระครูโฆษิตสังฆพิทกัษ,ดร.   กองบรรณาธิการ 
๕. พระครสูิทธิชยาภิรัต,ดร   กองบรรณาธิการ 
๖. พระครสูุนทรธรรมนิทัศน,ผศ.ดร.  กองบรรณาธิการ 
๗. พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.  กองบรรณาธิการ  
๘. ผศ.ดร.สมหวัง แกวสุฟอง   กองบรรณาธิการ  
๙. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   กองบรรณาธิการ    
๑๐. รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ    กองบรรณาธิการ 
๑๑. รศ.ดร.วรวิทย นิเทศศิลป   กองบรรณาธิการ 
๑๒. รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี   กองบรรณาธิการ 
๑๓. ผศ.ดร.วรปรัชญ คําผง   กองบรรณาธิการ 
๑๔. ผศ.ดร.อนันต อปุสอด   กองบรรณาธิการ  
๑๕. ดร.มนัส จันทรพวง    กองบรรณาธิการ 
๑๖. ผศ.ดร.ศิลาวัฒน ชัยวงศ   กองบรรณาธิการ  
๑๗. ดร.สมบัติ กันบุตร    กองบรรณาธิการ 
๑๘. ดร.ธาดา เจรญิกุศล    กองบรรณาธิการ 
๑๙. ผศ.สุพจน แกวไพฑูรย   กองบรรณาธิการ 
๒๐. ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค   กองบรรณาธิการ 

 ๒๑. ผศ.ดร.นวัชโรจน อินเต็ม   กองบรรณาธิการ 
๒๒. ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค   กองบรรณาธิการ 

 ๒๓. ผศ.ดร.อรอนงค วูวงศ   กองบรรณาธิการ 
๒๔. รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา   กองบรรณาธิการ 
๒๕. ผศ.ดร.สายัณห อินนันใจ   กองบรรณาธิการ 



๒๖. ผศ.ปญญา สุนันตา    กองบรรณาธิการ  
๒๗. พระมหาสทิธิชัย ชยสิทธิฺ,ดร.   กองบรรณาธิการและเลขานุการ 
๒๘. รศ.พูนทรัพย เกตุวีระพงศ   กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ 
๒๙. ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ ฟองคํา   กองบรรณาธิการและผูชวยเลขานุการ 
    

  
มีหนาที่ ดังน้ี : 
 ๑. ตรวจสอบรูปแบบบทความ พิจารณาคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 
 ๒. จัดทําตนฉบับแกผูทรงคุณวุฒิ และฉบับสมบูรณเพื่อเผยแพรตอไป  

 
ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๗   เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

(พระราชเขมากร,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร 




